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Bevándorlás

Bevándorló az a személy, aki letelepedési vagy hosszú távú tartózkodási szándékkal érkezik 
külföldi lakóhelyéről Magyarországra. Bevándorló magyar állampolgár az a személy, aki 
magyar állampolgársággal rendelkezve érkezik külföldi lakóhelyéről Magyarországra, füg-
getlenül attól, hogy korábban élt-e itt (tehát visszavándorló) vagy sem. 

Amennyiben a bevándorló személy nem rendelkezik magyar állampolgársággal, az ország-
ba lépve tartózkodási vagy letelepedési engedélyért kell folyamodnia. Ha ezt megtette, a 
statisztikai adatokban bevándorló külföldi állampolgárként jelenik meg.

Az adott évben az országba érkező bevándorlók számának és a népesség évközepi számá-
nak ismeretében kiszámítható a nyers bevándorlási arányszám (vagy ráta), amely a beván-
dorlók arányát adja meg. A nyers bevándorlási rátát általában 1000 lakosra vetítve adják 
meg. A vizsgálati témától függően számítható az összes bevándorlóra, de számítható külön 
is, a csak hazai vagy csak külföldi állampolgárok vándorlását figyelembe véve is. A nyers 
bevándorlási arányszám számítási módszerével megegyező módon számolható a nyers 
kivándorlási arányszám  is (lásd ott).

Számítási példa: nyers bevándorlási arányszám

menekült

A menedékkérők, menekültek és bevándorlók külön csoportok, fogalmak, amelyeket nem 
(lenne) szabad összekeverni. A köznyelvben menekültnek azt a külföldi állampolgárt vagy 
hontalan személyt nevezik, aki vallási, faji, politikai okokból vagy valamely nemzetiséghez, 
meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása miatti üldöztetése – vagy az üldöztetéstől 
való megalapozott félelme – miatt hagyta el állampolgárság szerinti országát vagy korábbi 
lakóhelyét. 

Az egy adott országba érkező menekülők, ha a hivatalok látókörébe kerülnek és kérelmezik 
a menekült státuszt, menedékkérővé válnak. 

 

2012-ben Magyarországon a bevándorlók 1000 lakosra vetített aránya 2,05 volt. 
Európán belül ez az érték meglehetősen alacsonynak számít, az Európai Unióban 
az Eurostat adatai szerint ehhez ha-sonló vagy ennél alacsonyabb érték csupán 

néhány volt szocialista országban és Portugáliában tapasztalható.
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