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1. BEVEZETÉS1 

A Migrációkutató Intézet legújabb elemzése bemutatja azokat a 

folyamatokat – különös tekintettel az Ausztriába irányuló beván-

dorlás eltérő jellegű szakaszaira és az osztrák állam ennek megfe-

lelően változó bevándorlás-politikájára –, amelyek Ausztria mai 

lakosság-összetételének kialakulásához vezettek. Az elemzés ez-

után azt vizsgálja, hogy kibocsátó ország, országcsoport szerint 

megfigyelhető-e szignifikáns eltérés a különböző lakosságcsopor-

tok szociodemográfiai mutatóiban, valamint, hogy ezek az eltéré-

sek mutatnak-e korrelációt az adott lakosságcsoportra jellemző 

kriminálstatisztikai mutatókkal, illetve, hogy a 2015-ben tetőzött 

bevándorlási hullám hagyott-e nyomot Ausztria bűnügyi térké-

pén. Végül pedig egy statisztikai értelemben marginális, ám nem-

zetbiztonsági szempontból kiemelten fontos témáról, az osztrák 

állampolgárságú „Iszlám Állam” harcosokról, és az osztrák állam 

radikalizációt megelőző és integrációt segítő intézkedéseiről lesz 

szó. 

2. AUSZTRIA NÉPESSÉGÉNEK ÖSSZETÉTELE MIG-

RÁCIÓS ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HÁTTÉR SZERINT 

Elöljáróban tekintsünk meg néhány diagramot,2 melyek tájékoz-

tatást adnak Ausztria népességének jelenlegi összetételéről állam-

polgárság és migrációs háttér szerint. Ausztria lakosságába az a 

személy számít bele, akinek az állandó tartózkodási helye Auszt-

ria. 2020. január 1-jén Ausztria teljes lakosságából 1 486 223 fő, 

                                                
1 A szerző az MKI gyakornoka, végzős politikatudomány szakos egyetemi hallgató. 
2 A tanulmányban közölt, népességgel kapcsolatos diagramok adatainak forrása: Statistik Austria 2020. 

A tanulmány Ausztria máso-
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és bűnügyi statisztikáit mu-

tatja be. Ameddig a beván-

dorlás munkaerő gazdálko-

dási kérdés volt, addig első-

sorban jugoszláv és török ál-

lampolgárok érkeztek, majd a 

kétezres évek elejétől fokoza-

tosan túlsúlyba kerültek az 

Európai Unió tagországaiból 

érkezők. Később különböző 

háborús konfliktusok, az 

„arab tavasz”, a szíriai háború 

hatására minden korábbinál 
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ban. Az Ausztriában élő har-

madik országból származó 
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mozottan kedvezőtlen 
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azaz a lakosság 16,7 százaléka volt külföldi, 7 414 841 személy pedig osztrák állampolgár. A 

külföldi állampolgárok közül 228 781 Ausztriában született.3 

 
 

Ausztriában a népesség azon tagja számít migrációs hátterűnek, akinek mindkét szülője külföl-

dön született, függetlenül azok állampolgárságától. Ezen belül, első generációs migráns az, aki 

maga is külföldön született, második generációs bevándorló pedig az a személy, aki már Auszt-

riában született, de a szülei még külföldön. Harmadik generációs bevándorlót nem tartanak 

nyilván. Akinek legalább az egyik szülője Ausztriában született, az már nem jelenik meg beván-

dorló hátterűként a kimutatásokban. E szerint 2 070 131 fő, azaz Ausztria teljes lakosságának 

23,41 százaléka rendelkezett migrációs háttérrel 2019-ben. Az a 160 253 személy, akinek a mig-

rációs háttere még nem megállapított, valamilyen intézményben, például befogadó központban 

tartózkodik.4 

Bár a külföldi állampolgárok és a migrációs hátterű lakosok csoportja között nyilvánvalóan 

jelentős átfedés van, szembeötlő a két csoport közötti számbeli eltérés, ami abból adódik, hogy 

a migrációs háttér megállapításánál nem vizsgálják az állampolgárságot, és nagyszámú beván-

dorló hátterű lakos veszi fel az osztrák állampolgárságot.  

                                                
3 Statistik Austria 2020. 
4 Uo. 
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A harmadik országokból Ausztriába irányuló és 2014-2015-ben jelentősen megerősödő migrá-

ció ellenére a legjelentősebb kibocsátók az EU tagországok, a volt jugoszláv tagállamok és Tö-

rökország. Ezek az országok adják a migrációs hátterű lakosság 39,8, 25,6, illetve 13,6 százalé-

kát. 
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3. AZ AUSZTRIÁBA IRÁNYULÓ MIGRÁCIÓ TRENDJEINEK ÁTALAKULÁSA AZ 

ÖTVENES ÉVEKTŐL NAPJAINKIG 

Miért éppen ezek az országok a legdominánsabb kibocsátó országok? Ennek megértéséhez, 

meg kell vizsgálnunk azokat a folyamatokat, amelyek Ausztria mai lakosság-összetételéért fele-

lősek és egészen az 1950-es évekig nyúlnak vissza. Ez volt az az időszak, amikor – a magasabb 

német és svájci bérszínvonalnak köszönhetően – az osztrák munkások elvándorlása miatt 

Ausztriában felerősödött a munkaerőhiány. Az osztrák gazdasági kamara és a szakszervezetek 

egyezsége megnyitotta az utat a külföldi munkaerő toborzása – és egyúttal bevándorlása – előtt. 

Elsőként, 1961-ben Olaszországból próbálták megoldani az építőipari munkaerőhiányt. 1962-

ben toborzási egyezményt kötöttek Spanyolországgal (ez nem hozott sikert), majd 1963-ban 

Törökországgal és 1966-ban Jugoszláviával.5 Az eredeti elképzelés szerint rotációs rendszerben 

váltották volna egymást a vendégmunkások az országban, de hosszú távon ez nem így alakult. 

Jelentős részük a tervezett idő alatt nem tudta megvalósítani pénzügyi elképzeléseit és a mun-

kaadók sem voltak érdekeltek abban, hogy a nagy ráfordítással betanított munkásaikat évente 

lecseréljék. Márpedig a képzettebb, megfelelő munkatapasztalattal rendelkező külföldi munka-

erő Németországot és Svájcot részesítette előnyben, ugyanis Ausztriában a legjobb fizetést biz-

tosító nehézipari üzemek állami tulajdonban voltak, ahol a munkavállalás az osztrák munkások 

privilégiuma volt. A vendégmunkások az építőipari és egyéb ipari cégeknél, valamint a szolgál-

tatási szektorban tudtak elhelyezkedni. Így Törökországból Ausztriába elsősorban az iparilag 

elmaradottabb anatóliai térségből érkeztek alacsony iskolai végzettségű, gyakorlattal nem ren-

delkező munkavállalók.6 

1974-ig 265 000 külföldi munkavállaló érkezett Ausztriába, közel 80 százalékuk jugoszláv, 12 

százalékuk pedig török volt. Ez az év azonban az 1973-ban történt olajárrobbanás hatására 

fordulatot hozott. Jelentős számú osztrák vendégmunkás veszítette el a munkáját külföldön és 

tért haza, így az Ausztriában tartózkodó külföldi munkavállalók hirtelen nem kívánatos konku-

renciát jelentettek. Beszüntették a külföldről történő toborzást, 1975-ben törvénybe7 iktatták a 

munkaerőpiacon az osztrák munkavállalók elsőbbségét,8 1974 és 1976 között 55 000 külföldi-

től vonták vissza a tartózkodási engedélyét.9 Ezek az intézkedések mégsem csökkentették a 

vendégmunkások számát, mert akik maradtak – attól tartva, hogy Ausztriát elhagyva később 

nem tudnának visszatérni –, meghosszabbították ausztriai tartózkodásukat, sőt a családtagjaikat 

is kiköltöztették.10 Miközben a külföldi munkavállalók létszáma 1974 és 1984 között 40 száza-

lékkal csökkent, a családegyesítések kompenzálták ezt a csökkenést. A törvényi változásoknak 

                                                
5 BAUER 2008. 
6 PERCHINIG 2010. 
7 A Bauer által hivatkozott törvény eredeti elnevezése „Ausländerbeschäftigungsgesetz”, azaz Külföldiek Fog-
lalkoztatását Szabályozó Törvény. 
8 BAUER 2008. 
9 PERCHINIG 2010. 
10 Uo. 
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nem minden eleme jelentett szigorítást. A vendégmunkások az üzemi tanácsban megkapták a 

passzív választójogot, nyolc év – viszonylag kötött keretek között történő – munkavégzés után 

pedig egy két évre szóló „munkaerőpiaci szabadkártyát”.11 A nyolcvanas évek közepére a fog-

lalkoztatottak között 5 százalék, a népességben pedig 4 százalék lett a bevándorlók aránya, akik 

között 1981-re már 44 százalékban képviseltették magukat a nők és 22 százalékban a gyerekek. 

A bevándorló gyermekek integrációja az iskolarendszerbe új kihívás elé állította az államot.12 

A nyolcvanas évek második felében új korszak kezdődött. Kezdetben a bevándorlási kérdés, 

amint azt az idevonatkozó törvény neve is sugallja – Ausländerbeschäftigungsgesetz, azaz Kül-

földiek Foglalkoztatását Szabályozó Törvény –, lényegében „vendégmunkás”-kérdés volt. Az 

osztrák gazdaság aktuális helyzete, a munkáltatók ebből fakadó munkaerőigénye, vagy éppen a 

munkaerőpiaci túlkínálat és a hazai munkaerő védelme voltak azok a tényezők, amelyek meg-

határozták, hogy a szabályozás milyen irányt vesz. A döntések a gazdasági érdekképviseleti 

szervezetek és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség képviselőiből álló bizottságban kötött al-

kuk eredményeként születtek meg. Miután 1986-ban Jörg Haider lett az Osztrák Szabadságpárt 

(FPÖ) elnöke, az osztrák Zöldek (Die Grünen) pedig bejutottak a parlamentbe, a bevándorlást 

mindkét párt tematizálta: a Szabadságpárt nacionalista, a Zöldek pedig emberi jogi megközelí-

téssel. Ezzel a kérdést a korábbi szakmai szintről beemelték az országos pártpolitika területére. 

Ennek hatására a koalícióban kormányzó Szociáldemokraták (SPÖ) és az Osztrák Néppárt 

(ÖVP) 1988-ban módosította a bevándorlók munkavállalását szabályozó törvényt, ami részben 

több szabadságot jelentett a külföldi munkavállalóknak, részben pedig kedvezőtlenebb szociá-

lis feltételeket a bevándorló családoknak. 1990-től a bevándorlás az érdekképviseleti szerveze-

tek helyett a belügyminisztérium illetékességébe tartozott. Az SPÖ-ÖVP nagykoalíció 1997-

ben a családegyesítés lehetőségét a házastársra és a 14 év alatti gyermekekre szűkítette, az évente 

kiadható tartózkodási engedélyek számát pedig 17 320-ról 8 660-ra csökkentette.13 

A kommunista blokk összeomlása után, 1991-ben az Ausztriában tartózkodó 517 690 külföldi 

38 százaléka származott Jugoszláviából, 23 százaléka Törökországból, 12 százalékuk érkezett 

Kelet-Európából és 11 százalék Németországból. Az ezt követő időszakban folyamatosan nö-

vekedett az akkori és a későbbi európai uniós országokból érkezők részaránya. 2001-ben pél-

dául már Németországból érkeztek a legtöbben. Ezzel egyidejűleg a volt Jugoszláviából és Tö-

rökországból érkezők száma mind arányában, mind nominálisan csökkenő irányt vett. 2005 

volt az első év, amikor ebből a két országból már kevesebben érkeztek, mint az Európai Unió 

tagállamaiból. 2008-ban az EU-ból és Svájcból bevándorlók száma már közel ötszörösen múlta 

felül a volt Jugoszláviából és Törökországból bevándorlókét.14 Napjainkra az Ausztriában élő 

külföldiek 40 százaléka egy másik európai uniós tagország állampolgára. Létszámuk szerint a 

                                                
11 Az eredeti kifejezés, a „Befreiungsschein” szó szerinti fordítása nem lett volna célszerű. 
12 BAUER 2008. 
13 PERCHINIG 2010. 
14 Uo. 
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külföldiek között jelenleg a németek állnak a dobogó legfelső fokán, őket követik a románok 

és kis különbséggel következnek a szerb állampolgárok. 

 

 
 

 

A migráció Ausztriában nem statikus jelenség. Nagyfokú fluktuáció figyelhető meg, minden 

kibocsátó ország egyben repatriáló is, természetesen eltérő arányban. A bevándorlás mértéke 

azonban évről évre felülmúlja az elvándorlásét, ezért Ausztria népessége folyamatosan növek-

szik. A migrációból adódó népességnövekedés 2019-ben 40 600 fő volt. Ehhez hozzáadódik, 

hogy ugyancsak 2019-ben a külföldi lakosság 13 400 fős természetes szaporodása 1 600 fővel 

múlta felül az osztrák állampolgárok 11 800 fős természetes fogyását. Ez a növekedési ütem 

jelentősen felülmúlja a várakozásokat. A Statistik Austria 2005-ös előrejelzése 8 840 000 fős 

népességet jósolt Ausztriában 2030-ra,15 de ez már az előrejelzéskor vizsgált időszak felénél, 

2018-ban teljesült.16 

                                                
15 BAUER 2008. 
16 Statistik Austria 2019. 
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A kétezres évek első évtizede ismét új korszakot nyitott Ausztria második világháború utáni 

bevándorlástörténetében. Az évezred eleji terrortámadások (New York, Madrid, London), va-

lamint a koszovói, csecsenföldi, afganisztáni és iraki háborúk következtében a menedékkérel-

mek számának jelentős emelkedése miatt (2002-ben közel 40 000 menedékkérelmet adtak be, 

ami az 1997-es érték bő négyszerese17) a bevándorlás menekültügyi és biztonságpolitikai szem-

pontból történő megközelítése vált uralkodóvá. A 2000-2018 között beadott 478 665 mene-

dékkérelem több mint 45 százalékát afgán, szíriai, iraki, iráni és pakisztáni állampolgárok nyúj-

tották be.18 (A menedékkérelmek nagy része elutasításra került. 2018-ban csak a szír, iráni, szo-

máliai és afgán állampolgárok, valamint az ismeretlen állampolgárságúak menedékkérelme ka-

pott legalább 50 százalékban pozitív elbírálást.19) A bevándorlást övező vitákban a jelenség 

mindinkább mint a társadalmi kohéziót jelentő fenyegetés, a jóléti állam számára kihívást je-

lentő teher jelenik meg.20 Mind égetőbbé vált a párhuzamos társadalmak és az integráció prob-

lémaköre. 

A következő ábrán megfigyelhető, hogy majdnem kétszer annyi külföldi érkezett az országba 

2015. január 1-je óta, mint az azt megelőző öt évben, pedig arra az időszakra esik az az időpont 

(2011. május), amikor a 2004 májusában csatlakozott új EU-tagállamok előtt maradéktalanul 

megnyílt az EU munkaerőpiaca. Vagyis a 2015-ös migrációs hullámmal jelentős tömegek ér-

keztek Ausztriába is. 

 

                                                
17 Statistik Austria 2017. 
18 Statistik Austria 2019. 
19 Bundesministerium für Inneres 2019. 
20 PERCHINIG 2010. 
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4. A BEVÁNDORLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI JELLEGZETESSÉGEI 

 

Mielőtt megtekintenénk az Osztrák Belügyminisztérium Bűnügyi Hivatalának éves jelentését, 

érdemes megvizsgálni néhány olyan tényezőt – mint például az átlagéletkor, iskolázottság, lak-

hatási körülmények, jövedelmi viszonyok, munkanélküliség –, amelyek a kriminológia szerint 

befolyásolhatják a lakosság különböző csoportjainak bűnelkövetővé válását. A volt Jugoszlávia 

alatt azok a volt jugoszláv államok értendők, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. A 

Statistik Austria bizonyos kimutatásainak elkészítésekor a migrációs hátteret, máskor az állam-

polgárságot vagy a születési helyet vette alapul. 

 

Átlagéletkor 

Az Ausztriában élő osztrák állampolgárok átlagéletkora 44,5 év, a külföldieké 35,4, a szír állam-

polgároké 25,1, az afgánoké pedig 24,8 év.21 Szignifikáns az átlagéletkorok közötti különbség. 

Ennek pedig az ad különös jelentőséget, hogy a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek a legveszélyez-

tetettebb korosztály a bűnelkövetővé válást illetően. 

 

Iskolázottság 

Míg a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a 25-64 éves korú lakosság körében a mig-

rációs háttérrel nem rendelkezők között 9,4 százalék, a 2007 előtt az Európai Unióhoz csatla-

kozott országokból származók körében pedig csupán 4,6-5,8 százalék, addig az EU-hoz 2007-

ben és azután csatlakozott tagállamokból származók esetében 23,4 százalék. Ugyanakkor a volt 

                                                
21 Statistik Austria 2020. 
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Jugoszláviából bevándoroltak 27,8 százaléka, a törökök 58 százaléka és az egyéb harmadik or-

szágból származók 29,5 százaléka rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel.22 

A gyenge iskolai előmenetel alapvetően nem okozója a későbbi bűnözői hajlam kialakulásának, 

hanem tünete, következménye egyéb tényezőknek, amelyek oda vezethetnek, ilyen például a 

szülői törődés hiánya. Tehát inkább indikátora annak, hogy az adott fiatal veszélyeztetett. Kü-

lönösen hátrányos az Ausztriában tanköteles külföldi gyerekek számára, hogy 26,6 százalékuk-

nak nem a német az elsődleges nyelve.23 Szerepet játszhat az is, ha a kibocsátó országban álta-

lánosan alacsony az iskolázottság szintje, az alacsony iskolai végzettség ugyanis részben „örök-

lődik”. 

 

Jövedelem 

Jelentős jövedelmi különbségek figyelhetők meg a lakosság különböző csoportjai között, amit 

alapvetően két, az adott lakosságcsoportra jellemző tényező, a keresőfoglalkozásúak aránya az 

aktív korú népességen belül és a csoport keresőfoglalkozású tagjainak átlagjövedelme alakít ki. 

A keresőfoglalkozásúak aránya a nem migrációs hátterűek körében 76 százalék, a migrációs 

hátterűek körében pedig 67 százalék. A 2007 előtti EU tagállamokból bevándorlók 74-76 szá-

zaléka, a 2007-ben és azóta csatlakozott EU tagállamokból, valamint a volt Jugoszláviából ér-

kezők 70-70 százaléka, a török származásúak 62 százaléka, az afgánok, szírek, irakiak 41 száza-

léka és az egyéb harmadik országokból bevándoroltak 62 százaléka keresőfoglalkozású.24 

Szintén nagyarányú különbség mutatkozik az osztrák és nem osztrák állampolgárok átlagfize-

tése között, ami a kibocsátó országtól, országcsoporttól függően az osztrák állampolgárok fi-

zetésének 76 és 82 százaléka között alakul.25 Az alacsonyabb átlagfizetés pedig, kombinálva az 

alacsonyabb számú keresővel az adott lakosságcsoportban, jelentős mértékű negatív jövede-

lemkülönbséget jelent az adott csoport egésze számára. (Ez alól kivételt jelentenek a 2004 előtti 

EU tagállamok állampolgárai.) 

 

Munkanélküliség 

A munkanélküliség mértéke szerint Ausztria lakosságán belül négy csoportot azonosíthatunk. 

Az első csoportba tartoznak az osztrák állampolgárok 6,4 százalékos, a 2004 előtt csatlakozott 

EU-tagállamok állampolgárai 6 százalékos, valamint a 2004-ben csatlakozott EU-tagállamok 

állampolgárai 5,9 százalékos munkanélküliségi rátával. Őket követik a 2007-ben és azóta csat-

lakozott EU-tagállamok állampolgárai és a volt jugoszláv államok állampolgárai 11,1 és 11,6 

százalékos munkanélküliséggel. A török és egyéb harmadik országbeli állampolgárokra jellemző 

                                                
22 Statistik Austria 2020. 
23 Uo. 
24 Uo. 
25 Uo. 
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munkanélküliségi ráta 16,2 százalék. Végül az afgán, szír és iraki állampolgárokat sújtja legna-

gyobb mértékben a munkanélküliség, az ő körükben ez az arány 36,7 százalék.26 

 

Lakhatás 

A lakhatási körülmények tekintetében az összkép a bevándorló háttérrel nem rendelkezők lé-

nyegesen jobb helyzetét mutatja az összes többi kibocsátó országból bevándoroltakkal szem-

ben. Saját tulajdonú ingatlanban lakik a migrációs háttérrel nem rendelkezők 55 százaléka, tőlük 

a maguk 22 százalékával erősen le vannak szakadva az első generációs bevándorlók, amely 

leszakadásból viszont a második generációs bevándorlóknak igen sokat sikerült ledolgoznia, az 

ő körükben 34 százalék a lakástulajdonosok aránya. Továbbá az EU különböző tagállamaiból 

érkezőknek a 27-35 százaléka, a volt Jugoszláviából származók 21 százaléka, a török szárma-

zásúak 18 százaléka és az egyéb harmadik országból bevándoroltak 15 százaléka mondhatja 

magát lakástulajdonosnak.27 A lakhatási költségek az Ausztriában születettek körében a háztar-

tás bevételének a 16 százalékát teszik ki, míg ez az érték az összes többi országcsoport esetében 

38 százalék.28 Az egy főre jutó lakófelület tekintetében 50 négyzetméterrel szintén nagy a nem 

bevándorlók előnye a bevándorlókkal szemben, akiknél ez az érték a következőképpen alakul: 

EU 34-46m2, a volt Jugoszlávia 28m2, törökök 23m2, egyéb harmadik ország 26m2 lakófelület.29 

 

A fenti néhány adatból kiolvasható, hogy a nem európai uniós országból bevándorolt lakos-

ságra jellemző szociodemográfiai adatok trendszerűen kedvezőtlenebb képet mutatnak az oszt-

rák állampolgárokénál, különös tekintettel a török, szír, afgán és iraki állampolgárokra. Az ala-

csony társadalmi státuszból történő felemelkedés számukra, többek között az alacsony iskolá-

zottság, a nyelvtudás hiánya, az alacsony jövedelem miatt rendkívül nehezen elérhető. A 

Statistik Austria tanulmánya megállapítja, hogy a népesség szegénységnek és a társadalmi lesza-

kadás veszélyének kitett csoportjának 34 százaléka külföldi állampolgár.30 Ezzel ebben a cso-

portban erősen felülreprezentáltak a külföldiek, hiszen Ausztria lakosságának csak 16,69 szá-

zalékát teszik ki. Ezeknek a csoportoknak a tagjai tehát többszörösen is veszélyeztetettek a 

tekintetben, hogy bűncselekmény elkövetőivé válhatnak. 

 

5. A BŰNELKÖVETÉS ÉS A MIGRÁCIÓ STATISZTIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

Az elmúlt 10 év bűnügyi statisztikáiból két fő trend, az ismertté vált bűncselekmények számá-

nak 2012 óta csökkenő tendenciája és a gyanúsítottak számának tartós emelkedése olvasható 

                                                
26 Statistik Austria 2020. 
27 Uo. 
28 Uo. 
29 Uo. 
30 Statistik Austria 2020. 
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ki. Az alábbi grafikonokon látható két adatsor ellentétes előjelű változásának a fő oka a rend-

őrség felderítési kvótájának (ami a 2010-es 41,5%-ról, 52,5%-ra változott 2019-re) jelentős, 

26,5%-os javulása.31 

 

                                                
31 Bundesministerium für Inneres 2020. 
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Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk a feltételezett elkövetők állampolgárságát, akkor további lénye-

ges részletekre derül fény. Egyrészt az osztrák lakosság köréből kikerülő gyanúsítottak száma 

meglehetősen stabil, a külföldi állampolgárságú feltételezett elkövetőké pedig folyamatosan nö-

vekvő irányt mutat. Ez két okkal magyarázható. Részben a bevándorlók számának növekedése 

vonja magával az általuk elkövetett bűncselekmények számának növekedését, részben pedig az 

eddig áttekintett szociodemográfiai tényezők. Így megállapítható, hogy lakosságarányukhoz ké-

pest a feltételezett bűnelkövetők között tartósan 2,2–2,9-szeresen felülreprezentáltak a külföldi 

elkövetők. Ez az érték 2019-ben 2,39 volt. 

Az Ausztriában élő osztrák állampolgárok száma 2010. január 1. (7 480 146 fő32) és 2020. január 

1. (7 414 841 fő33) között kevesebb, mint egy százalékos csökkenéssel gyakorlatilag stagnált. A 

körükből kikerülő gyanúsítottak száma 17,39 százalékkal nőtt ez alatt az időszak alatt, de ha 

jobban szemügyre vesszük az adatsort, akkor közelebb járunk az igazsághoz, ha úgy fogalma-

zunk, hogy az osztrák gyanúsítottak száma 170 000-es éves átlaggal a 155 000–182 000-es sáv-

ban mozgott a vizsgált időszak alatt. 

                                                
32 Statistik Austria 2010. 
33 Statistik Austria 2020. 
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Az Ausztriában élő külföldiek ugyanebben az időszakban 66 százalékkal lettek többen, a szá-

muk 895 144-ról34 1 486 223-ra35 nőtt, a közülük kikerülő gyanúsítottak száma pedig ettől né-

miképp elmaradva 49 százalékos növekedést mutat. 

Szembeötlő továbbá a 2016-os év, amikor is – megtörve az évek óta csökkenő trendet – mind 

a feljelentések száma, mind pedig a gyanúsítottak száma közel húszezerrel nőtt. Ez a feljelen-

tések esetében 3,85 százalékos, a gyanúsítottak számában 7,81 százalékos emelkedést jelent, az 

utóbbinak a növekedéséből pedig mintegy 65 százalékkal vették ki részüket a külföldi állam-

polgárok. Ez a tény kiváltképpen figyelemre méltó annak fényében, hogy 2015-ben és 2016-

ban minden korábbinál nagyobb számban, összesen 188 200-an érkeztek külföldiek Ausztriába. 

(Ez 2015-ben 118 500 fő36, 2016-ban 69 70037 fő külföldi állampolgár nettó bevándorlását je-

lenti.) Egyértelmű tehát az összefüggés a külföldiek számának jelentős növekedése és a felje-

lentések, valamint a külföldi gyanúsítottak számának növekedése között.  

 

De vajon hagyott-e nyomot – a fentebb bemutatott néhány adaton kívül – a 2015-ben a tető-

pontját elérő bevándorlási hullám az Osztrák Belügyminisztérium éves bűnügyi jelentésein? 

 

A 2013-as bűnügyi jelentésben mindössze két fejezetben esik szó külföldi elkövetőkről. E sze-

rint a betörések 72 százalékát külföldi, túlnyomó részben román, szerb és albán bűnbandák 

követik el, a járműlopások 67 százalékáért szintén külföldi elkövetők, elsősorban lengyel 

autótolvaj bandák a felelősek. Ennél nagyobb jelentőségű az a fejlemény, hogy a rendőrség 

központi kihívásának jelölték meg a bevándorlási hullámok kezelését és 2013 elején két ember-

csempész-különbizottságot hoztak létre, amely különbizottságok 58 embercsempészt tartóz-

tattak le az év folyamán.38 

A 2014-es jelentésben nem esik szó külföldi bűnbandákról, viszont az év fő kihívásaként az 

illegális migráció elleni harcot nevezték meg, külön kiemelve a Tirolt érintő „hatalmas migrá-

ciós hullámot”, ami 7 106 fő bevándorlót jelentett egy év alatt ebben a tartományban.39 

2015-ben a betörések elkövetői túlnyomórészt horvátok, románok és szerbek, míg a járműlo-

pásoknak már a 94 százalékáért gyanúsítanak külföldieket, bár a külföldiek messze nem ezeket 

a bűncselekménytípusokat követik el a leggyakrabban. Az ő köreikben a lopás, testi sértés és 

kábítószerrel való visszaélés a „legnépszerűbb” bűncselekménytípus. A külföldi elkövetők or-

szágok szerinti tízes toplistája pedig a következőképpen alakult: 1. románok, 2. németek, 3. 

                                                
34 Statistik Austria 2010. 
35 Statistik Austria 2020. 
36 Statistik Austria 2016. 
37 Statistik Austria 2017. 
38 Bundeskriminalamt 2014. 
39 Bundeskriminalamt 2015. 
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szerbek, 4. törökök, 5. bosnyákok, 6. magyarok, 7. szlovákok, 8. afgánok, 9. lengyelek, 10. oro-

szok. E tíz ország állampolgárai együttesen a külföldiek által elkövetett bűncselekmények bő 

60 százalékáért felelnek. A menedékkérő gyanúsítottak száma 38,8 százalékkal, 10 410-ről 

14 458 főre emelkedett az előző évhez képest, amivel az összes külföldi gyanúsított 15,6 szá-

zalékát adták.40 

A migrációs helyzet súlyosbodását mutatja 2015-ben, hogy az embercsempészet és az illegális 

bevándorlás elleni küzdelem stratégiai kérdéssé vált, és kiemelik Ausztria részvételét a Europol 

által koordinált Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetések Ellen (European 

Multidisciplinary Platform against Criminal Threats – EMPACT) projektben, amelynek egyik 

fő célja az illegális migráció elleni fellépés nemzetközi összehangolása. Továbbá a Europol 

becslése szerint az illegális bevándorlók 90 százaléka veszi igénybe embercsempészek segítsé-

gét.41 

2016 kapcsán elmondható, hogy a külföldiek által elkövetett bűncselekmények száma tíz év 

alatt kis híján megduplázódott. A betörések csökkenő száma mellett továbbra is ebben a bűn-

cselekmény-típusban képviseltetik magukat a legnagyobb arányban (83 százalék) a külföldi el-

követők, elsősorban románok, szerbek, grúzok, albánok és horvátok. Újdonság, hogy az utcai 

rablótámadásoknak már a kétharmada külföldi elkövetőhöz köthető és erősödött az afgán, cse-

csen és nyugat-balkáni fiatalkorúakból álló bandák tevékenysége. Növekvő probléma a rend-

őrökkel szembeni erőszak. 2016-ban 1 041 rendőrt támadtak meg külföldiek, amely támadások 

során két rendőr életét vesztette.42 

A külföldi gyanúsítottak országonkénti tízes listáján alig van változás azon kívül, hogy a len-

gyeleket kiszorították a listáról az algériaiak, az afgánok pedig néhány hellyel előrébb léptek. 

Ebben a változásban is egyértelműen tetten érhető a migrációs hullám hatása. Ezen kívül ebben 

az évben külön kimutatást tettek közzé a menedékkérő gyanúsítottak állampolgárságáról, akik 

több mint másfélszer annyian követtek el bűncselekményt 2016-ban, mint 2015-ben. Ezzel a 

menedékkérő gyanúsítottak száma 22 289 főre emelkedett, ami az összes külföldi gyanúsított-

nak már a 21,1 százaléka. A menedékkérők között a legtöbb feltételezett elkövető afgán (5 072 

fő), algériai (2 999 fő), marokkói (2 219 fő), nigériai (2 137 fő), illetve szír (1 549 fő), és a több-

ségük 25 év alatti. Lényeges körülmény továbbá, hogy áldozataik (6 121 fő) közel háromnegyed 

részben maguk is külföldiek (4 495 fő), akiknek a 81 százaléka (3 653 fő) szintén menedék-

kérő.43 

                                                
40 Bundeskriminalamt 2016. 
41 Uo. 
42 Bundeskriminalamt 2017. 
43 Bundeskriminalamt 2017. 
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2017-ben a külföldiek nettó bevándorlásának mértéke tovább csökkent – 2017-ben plusz 49 

800 fő volt –, ám lakosságarányuk folyamatosan nőtt, ebben az évben elérte a 15,8 százalékot.44 

A külföldi állampolgárságú gyanúsítottak bűncselekménytípusok szerinti megoszlása a korábbi 

évekhez hasonló, de bővült a sor a késeléses bűncselekményekkel, amelyet 55 százalékban kül-

földiek, főként afgánok, törökök és irakiak követtek el. Emellett kiemelik a menedékkérők ará-

nyának csökkenését a külföldi gyanúsítottak között.  

Amellett, hogy az elfogott embercsempészek és az általuk illegálisan Ausztriába jutatott szemé-

lyek száma jelentősen csökkent 2017-ben, a legfigyelemreméltóbb fejlemény, hogy a jelentés-

ben egyszer sem szerepel a migráció szó semmilyen alakja. Úgy tűnik tehát, hogy erre az évre 

a rendőrség már kellően az ellenőrzése alá vonta a bevándorlási folyamatokat.45 

A 2018-as év sem hozott érdemi változást a külföldi állampolgárok bűnelkövetési mintázatá-

ban. Az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenése, a rendőrség felderítési hatékony-

ságának növekedése folytatódott, amit tükröz az ez évi bűnügyi jelentés alcíme is: „Ausztria 

olyan biztonságos, mint még soha”. Miután az előző évben kikerült a jelentésből a migráció 

kifejezés, ebben az évben ugyanez történt az embercsempész szóval.46 

 

Az Osztrák Bűnügyi Hatóság legfrissebb, 2019. évi jelentéséből és a Statistik Austria 2019-es 

népességi adatai alapján látható, hogy melyik kibocsátó ország állampolgárai közül kerül ki no-

minálisan a legtöbb feltételezett bűnelkövető és az is, hogy ez az adott bevándorlócsoport hány 

százalékát jelenti.47 (Csak az első tíz országot vizsgáltuk.) 

                                                
44 Statistik Austria 2018. 
45 Bundeskriminalamt 2018. 
46 Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt 2019. 
47 Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt 2020. 
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mintegy 65,7%-kal meghaladó a bűncselekmények száma. Ez szükségszerűen kompenzálódik 

a szövetségi tartományok statisztikáiban. Az egyedüli kivételt Salzburg tartomány jelenti.48 

 

 
 

Összegzésként megállapítható, hogy a bevándorlás hatása egyértelműen visszatükröződik 

Ausztria bűnügyi statisztikáiban, nem kivétel ez alól a 2015 körüli időszak sem, amikor a nagy 

bevándorlási hullám addig nem tapasztalt kihívások elé állította az osztrák rendőrséget, vala-

mint újabb kibocsátó országok állampolgárai jelentek meg a különböző rendőrségi statisztikák 

élén.  

A külföldi bűnelkövetők származási ország szerint négy jelentős csoportba sorolhatók. Az el-

sőbe tartozik Németország és a közép-kelet-európai uniós tagországok. A másodikba tartoznak 

a „klasszikus” vendégmunkás országok, a volt Jugoszláviával és Törökországgal. A harmadik 

csoport Oroszország és az egykori Szovjetunió többi volt tagállama. A negyedik csoportot ké-

pezik az egyéb harmadik országok, kiemelve a 2015-ös bevándorlási hullám kibocsátó orszá-

gait. 

A lakosságarányt is figyelembe vevő elkövetői statisztika igazolja azt a kriminológiai törvény-

szerűséget, hogy a hátrányos szociodemográfiai körülmények hajlamosítanak a bűnelkövetésre. 

Nem véletlen, hogy a spektrum egyik végén a legjobb helyzetben lévő osztrák állampolgárok 

                                                
48 Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt 2020; Statistik Austria 2020. 
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vannak, a másikon pedig az összetett szociodemográfiai és nagyfokú kulturális kihívásokkal 

küzdő afgán származású lakosság. A szlovákok és még néhány másik európai ország állampol-

gárainál megfigyelhető, az osztrákokét többszörösen meghaladó gyanúsítotti arány kissé várat-

lannak tűnhet. 

 

6. A DZSIHÁDISTA RADIKALIZMUS JELENLÉTE? 

 

A migrációs nyomás fokozatos enyhülését követően egy kis létszámú, de kiemelt biztonsági 

fenyegetést jelentő csoport, a háborús gócpontokba távozott osztrák állampolgárságú „Iszlám 

Állam” (IS) harcosok állították új kihívás elé az osztrák hatóságokat. 

A Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorelhárítási Hivatal 2017-es Alkotmányvédelmi Jelen-

tése szerint 2017 végéig 313 osztrák állampolgár utazott külföldre, hogy a dzsihádisták oldalán 

részt vegyen a Szíriában és Irakban zajló harcokban. Közülük meg nem erősített információk 

szerint 55-en életüket vesztették és 94-en már visszatértek Ausztriába. További 59 személy 

kiutazását sikerült megakadályozni. Az „Iszlám Állam” katonai kudarcaival párhuzamosan 

megszűnt az IS-szimpatizáns osztrák állampolgárok kiutazása a régióba.49 A hivatal jelenlegi 

legfrissebb, 2018-as Alkotmányvédelmi Jelentése rámutat, hogy az „Iszlám Állam” a veresége 

után visszafejlődött földalatti szervezetté, és a szír-iraki határvidéken aktív. A vereség után sem 

csökkent az „Iszlám Állam” ideológiájának vonzereje a radikális iszlamisták körében, ezért az 

Ausztriába visszatérő, a robbanóanyagok és fegyverek használatában egyaránt jártas és min-

denre elszánt harcosok különösen nagy biztonsági kockázatot jelentenek, annak ellenére, hogy 

a korábbi években kiutazó harcosok számához képest a 2018-ban Ausztriába visszatérők száma 

igen csekély volt.50  

2019 elején a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) által kontrollált területen 60 osztrák állampolgár 

volt fogságban, fele-fele arányban IS harcosok és hozzátartozóik. Az SDF felszólította az eu-

rópai államokat állampolgáraik hazahozatalára, amire az érintett államok különbözőképpen re-

agáltak. Az osztrák gyakorlat azt mutatja, hogy akiket távollétükben sikerül a hatóságoknak 

megfosztani az osztrák állampolgárságuktól, ők már nem léphetnek Ausztria területére, a töb-

biek pedig büntetőeljárás megindítására számíthatnak.51 A kurier.at olvasóinak feltett kérdé-

sére, miszerint az egykori IS harcosok újra integrálhatók-e a társadalomba, a 4 130 válaszadó 

közel 95%-a válaszolt nemmel.52  

                                                
49 Bundesministerium für Inneres, Bundesamt für Vervassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 2018. 
50 Bundesministerium für Inneres, Bundesamt für Vervassungsschutz und Terrorismusbekämpfung 2019. 
51 KRAMAR 2019. 
52 KURIER.AT 2019. A Kurier a kérdést a hivatkozott Kramar cikk olvasóinak tette fel, így annak eredménye 
nem tekinthető reprezentatívnak. 
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A 2019 februárja óta eltelt időszakban elsősorban a hazatért IS harcosok osztrák állampolgár-

ságáról, illetve annak elvételéről szólnak a hírek. A hatóságok és a közvélemény részéről mu-

tatkozik igény az érintett személyek osztrák állampolgárságtól történő megfosztására, de erre 

az állampolgársági törvény 33. paragrafusának 2. bekezdése értelmében nincs lehetőség abban 

az esetben, ha ezáltal az érintett személy hontalanná válik. Márpedig Ausztriában, ahol a kettős 

állampolgárság – nagyon kevés kivételtől eltekintve – nem megengedett, az osztrák állampol-

gárságú dzsihádista harcosoknak nincs más állampolgársága az osztrákon kívül.53 

Precedens értékű Azad G. török származású osztrák állampolgár nagy figyelmet kapott esete, 

aki 2013-ban azért távozott Szíriába, hogy az „Iszlám Állam” elődszervezetének kötelékében 

részt vegyen a harcokban, majd miután megsebesült, Ausztriában kezeltette magát, és ez alatt 

az időszak alatt a havi 885 eurós garantált minimum-ellátást54 is igénybe vette. Azad G. később 

visszatért a harcmezőre és a kurdok fogságába esett, jelenlegi tartózkodási helye pedig ismeret-

len. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal első körben megfosztotta Azad G.-t az osztrák 

állampolgárságtól, ugyanis az illető személy honosítási aktája alapján arra a következtetésre ju-

tottak, hogy török állampolgársággal is rendelkezik. Később ezt az információt nem sikerült 

igazolni, ezért a bíróság megsemmisítette a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal döntését, 

meghagyva ezzel Azad G. osztrák állampolgárságát.55 

A fentiek fényében kétségtelenül indokoltak az osztrák államnak a külföldi állampolgárságú, 

illetve a migrációs hátterű lakosság nagyobb integrációját célzó törekvései, amelyeknek, túl a 

kulturális beilleszkedésen, az általános társadalmi felzárkóztatást is meg kell célozniuk. Nagy 

kérdés, hogy a külföldiek arányának folyamatos növekedésével lépést tud-e tartani a befogadó 

társadalom és az osztrák állam integrációs kapacitása. 

Ha az integráció mértékét az egyén szintjén vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy a kép meglehetősen 

változatos. A skála egyik végén nagymértékű integrációt, adott esetben asszimilációt találha-

tunk, amelynek egyik legbiztosabb jele a vegyesházasságok kötése. Az ellenpólust a befogadó 

társadalom ellen forduló, a terrorcselekmények elkövetésére is kész, radikalizálódott személyek 

jelentik. Ők csekély létszámuk ellenére is számottevő negatív hatást gyakorolhatnak az őket 

befogadó társadalomra. 

Tragikus aktualitást ad a probléma vizsgálatának a 2020. november 2-án Bécsben végrehajtott, 

négy halálos áldozatot és számos – köztük több súlyos – sérültet követelő terrortámadás. Az 

elkövető – aki a konkrét támadásban a legfrissebb információk szerint egyedül vett részt, de az 

előkészítésben voltak segítői – az Ausztriában született, albán származású, osztrák és észak-

macedón állampolgársággal is rendelkező Fejzulai Kujtim volt. Kujtim a támadás helyszínére 

                                                
53 KICKINGER 2020. 
54 Az eredeti osztrák elnevezés: Mindestsicherung. 
55 KICKINGER 2020. 
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érkező rendőrökkel folytatott tűzharcban életét vesztette, egy rendőr pedig megsebesült. A né-

hai elkövető 2018-ban került közelebbi kapcsolatba a bűnüldöző szervekkel. Kujtimot, miután 

az édesanyja az osztrák rendőrség felé jelentette az eltűnését, Szíriába tartó útja során Török-

országban fogták el. Kujtim célja az „Iszlám Államhoz” való csatlakozás volt. A 20 éves fiatal-

embert 22 hónap börtönbüntetésre ítélték, de 2019 decemberében már ki is engedték három 

év próbaidőre bocsátással. Ez alatt az időszak alatt a Neustart (magyarul: újrakezdés) nevű, 

próbaidősöket segítő egyesület és a DERAD deradikalizációs és extrémizmust megelőző egye-

sület feladata volt a próbaidőre bocsátott elkövető újraintegrálása a társadalomba. A támadás 

után felmerült e két szervezet felelőssége abban, hogy Kujtim észrevétlenül készülhetett fel 

tette elkövetésére. A Neustart visszautasította a vádakat, miszerint a patronáltjuk megtévesz-

tette volna őket. Állításuk szerint igaz, hogy számukra nem tűnt úgy, hogy pártfogoltjuk akár 

az életét is kész feláldozni egy terrortámadás közben, de belső rizikóanalízisük szerint Kujtimot 

egészen a legutóbbi időkig a legmagasabb fokozatba, a legproblémásabb esetek közé sorolták. 

Felidézték továbbá azt is, hogy hogyan próbálta patronáltjuk a francia tanár, Samuel Paty köz-

elmúltban történő lefejezését a Koránra hivatkozva relativizálni.56 Vajon mennyire észszerű és 

kinek a felelőssége, hogy a legnagyobb kockázati besorolást kapó Kujtimot mindössze alig 

több, mint a büntetése harmadának a letöltése után feltételesen szabadlábra helyezték? 

Szinte bizonyos, hogy a lakosság különböző származású, különböző etnikumú és vallású cso-

portjainak társadalmi felzárkóztatása hatékonyan csökkentheti a radikális csoportok utánpótlá-

sát, de nagy kérdés, hogy van-e megbízható, hatékony eljárás a már radikalizálódottak 

deradikalizálására, tartósan sikeres integrációjára. Fejzulai Kujtim példája érthetően vet fel két-

ségeket ezzel kapcsolatban, pedig Ausztria komoly erőfeszítéseket tesz a megoldásra. Az elmúlt 

évtizedben megalkották a Nemzeti Integrációs Akciótervet, létrehozták az Integrációs Szakér-

tői Tanácsot, valamint az előbbinél jóval több résztvevőből álló Integrációs Tanácsot és az 

Osztrák Integrációs Alapot. Az Osztrák Belügyminisztérium 2017-ben megalapította az Or-

szágos Extrémizmus-Megelőző és Deradikalizáló Hálózatot. 2015 márciusában, három év elő-

készítő munka után hatályba lépett az Iszlámtörvény – amely meghatározza a muszlim vallási 

közösségek jogait és kötelességeit –, 2017-ben pedig hatályba lépett az Integrációs Törvény. 

Érdemes megjegyezni, hogy ez utóbbi törvény a teljes neve alapján Fejzulai Kujtimra, mint 

osztrák állampolgárra nem vonatkozik, az Integrációs Törvény teljes neve ugyanis Szövetségi 

Integrációs Törvény a Jogszerűen Ausztriában Tartózkodó Osztrák Állampolgársággal Nem 

Rendelkező Személyek Számára.57  

A már említett Neustart és DERAD nevű szervezetek a Büntetés-végrehajtási Igazgatóság 

megbízásából dolgoznak az elítéltek deradikalizációján. Ezen szervezeteknek további kihívást 

jelent, hogy a nagyszámú muszlim elítélt között megakadályozzák a radikalizmus terjedését. A 

                                                
56 STAMMLER 2020. 
57 A törvény eredeti osztrák elnevezése: Bundesgesetz zur Integration rechtmäßig in Österreich aufhältiger 
Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. 
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Jog- és Kriminálszociológiai Intézet jelentése58 szerint az internet és a mecsetek mellett a bör-

tönök jelentik a radikalizáció legvalószínűbb terepeit, hangsúlyozva az egyéb 

szociodemográfiai, szociokulturális tényezők (például az alacsony iskolai végzettség, a migrá-

ciós háttér) szerepét és az ezekből adódó pozitív jövőkép hiányát. A rossz fogva tartási körül-

mények (amennyiben az fennáll) pedig a radikalizálódás veszélyét tovább fokozzák. Nem meg-

lepő, hogy radikalizálódás szempontjából a bécsi merénylet elkövetője több ismérv szerint is – 

a migrációs háttér, a kapcsolatba kerülés szélsőséges nézeteket hirdető iszlamista közösségek-

kel, a fiatal életkor és az alacsony iskolai végzettség szerint – a kockázati csoportba tartozott. 

Négy nappal a november 2-ai terrortámadás után a belügyminisztérium bezáratta azt a két me-

csetet a bécsi Meidling és Ottakring kerületekben, amelyeknek Fejzulai Kujtim rendszeres lá-

togatója volt és ahol feltehetőleg radikalizálódott. A mecsetbezárások oka az Iszlámtörvény 

által előírt: „a társadalommal és az állammal szembeni pozitív alaphozzáállás” hiánya volt.59 

2020. november 9-én hajnalban pedig egy átfogó, négy tartományra kiterjedő razziát hajtottak 

végre. Az akciót terrorfinanszírozás és pénzmosás gyanúja miatt indították a Muszlim Testvé-

riség és a Hamász ausztriai szárnya ellen, amelynek keretében hatvan különféle ingatlant kutat-

tak át, hetven személy ellen indítottak nyomozást és milliós nagyságrendben foglaltak le euró 

készpénzt. A grazi ügyészség nyilatkozata szerint nincs összefüggés a razzia és a bécsi merénylet 

között, hiszen azt egy több mint egy évig tartó nyomozás előzte meg. Karl Nehammer belügy-

miniszter a Muszlim Testvériségre és a Hamászra mért „döntő csapás”-nak nevezte a sikeres 

akciót.60 

Az első Kurz-kormány 2017-ben „megörökölte” Ausztria integrációs, valamint extrémizmus 

ellenes és deradikalizációs stratégiáját, a második Kurz-kormány pedig láthatóan nem hezitál 

határozottan fellépni az iszlamista radikalizmus ausztriai térnyerése ellen. Nem lenne váratlan, 

ha az osztrák kormány hamarosan újabb intézkedésekkel támogatná meg az eddigi stratégiát és 

a radikális iszlamizmus elleni küzdelmét. 
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