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Ausztria a migrációs számok tükrében 

 

Austria in the light of migration figures 

 

Dr. Eperjesi Zoltán 

 

SUMMARY 
The foreign citizens made up 23,3% within the entire Austrian population in 2018. The 

German group has been the largest one among the foreign citizens, followed by the 

Bosnian, Serbian and Turkish groups. The average age of the Austrian population was 

42,9 years at the beginning of 2019 but the general average of the foreign citizens was 

considerably lower, 35,1 years (Afghans: 24,2 years, Syrians: 24,5 years). According to 

this fact nowadays, every third child in Austria is born in a foreign family. The share of 

the foreign population is the highest in the province of Vienna and the lowest in the 

province of Burgenland. 29,5% of the population of Vienna does not dispose of federal, 

provincial and municipal voting right that is regarded by a great number of politicians as 

a serious deficit of democracy. The Austrian big towns first of all the capital faces growing 

integration problems. The employment and qualification rate of the immigrants coming 

from third countries lag behind the Austrian average, so it is rather crucial to take the 

efficient integration measures to impede the establishment of the parallel societies.    

 

Key words: migration, integration, social disparities, parallel societies, voting right 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
A teljes osztrák társadalmon belül 23,3%-ot tett ki a külföldi állampolgárok részaránya 

2018-ban. A külföldi állampolgárok közül a németek alkotják a legnagyobb csoportot, 

őket követik a bosnyák, a szerb és a török állampolgárok. Ausztria lakosságának átlag 

életkora 42,9 év volt 2019. elején, a külföldi állampolgárok átlag életkora ennél lényegesen 

alacsonyabb volt, 35,1 év (afgánok: 24,2 év, szírek: 24,5 év), ennek megfelelően ma már 

minden harmadik gyermek külföldi családban látja meg a napvilágot. A külföldiek 

részaránya Bécs tartományban a legmagasabb és Burgenland tartományban a 

legalacsonyabb. Az osztrák főváros lakosságának 29,5%-a nem rendelkezik szövetségi, 
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tartományi és önkormányzati választójoggal, amelyet egyre több politikus komoly 

demokráciadeficitként értékel. Az osztrák nagyvárosok, így mindenek előtt a főváros 

egyre komolyabb integrációs nehézségekkel küzd. A harmadik országokból érkezett 

bevándorlók foglalkoztatási és végzettségi szintje lényegesen elmarad az átlagos osztrák 

szinttől, emiatt különösen fontos a hatékony integrációs intézkedések megtétele a 

párhuzamos társadalmak kialakulásának feltartóztatása érdekében.    

 

Kulcsszavak: migráció, integráció, szociális egyenlőtlenségek, párhuzamos társadalmak, 

választójog 

 

1. Az osztrák lakosság jelenlegi szerkezete: 

Az osztrák népesség összetételének jelenlegi jellemzőit az alacsony születésszámok, a magas 

várható élettartam és az el- és bevándorlás különbségéből adódó nettó népességnövekedés 

képezi. 2019. január 1-jén Ausztria lakossága 8,86 millió fő volt, amelyből 7,42 millió osztrák, 

730 ezer EU-n belüli, 709 ezer pedig egyéb, Unión kívüli országból származó állampolgár volt. 

A nem osztrák állampolgársággal rendelkezők összesen a népesség 16,2%-át tették ki. Az 

Unió tagországaiból 192 ezer német, 113 ezer román, 83 ezer magyar, illetve 80 ezer horvát 

állampolgárt regisztráltak Ausztriában az idén. Az Unión kívüli országok közül Szerbia 122 

ezer, Törökország 117 ezer, míg Bosznia-Hercegovina 96 ezer fővel képviseltette magát. A 

külföldi állampolgársággal rendelkezők legnagyobb arányban Bécsben (30,2%), 

Vorarlbergben (17,8%), valamint Salzburgban (17,2%) élnek. A legkeletibb tartományban, 

Burgenlandban a legkisebb a külföldi lakosság részaránya 8,9 %-kal, ahol az arányokat 

vizsgálva a magyar állampolgárok vannak a legtöbben. Alsó-Ausztria (Niederösterreich) 

tartományban meghatározó a román állampolgárok részaránya, míg az osztrák fővárosban a 

szerb állampolgárok alkotják a legnagyobb külföldi csoportot.  

Ha a születési hely alapján nézzük a lakosságot, akkor abból 7,13 millióan születtek 

Ausztriában, és a többi 1,73 millió másik országban. Itt is a Németországban születettek 

vezetnek 232 ezer fővel, majd az EU-n belül még Romániában születtek 121 ezren és 

Magyarországon 79 ezren. Harmadik országok közül szintén a Boszniában, Törökországban és 

Szerbiában születettek a legtöbben. Burgenlandban a születési ország alapján is a 

Magyarországon születettek vannak többségben.  

 
1. Táblázat: Lakosság 2019. január 1-jén állampolgárság és születési helyi ország szerint  

(Forrás: Statistik Austria 2019) 
megnevezés állampolgárság szerint születési ország szerint 
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Összesen 8.859.992 8.859.992 
Ausztria (mint születési 
ország) 

7.420.592 7.130.684 

EU 730.413 785.505 
Németország 192.462 232.285 
Horvátország 80.008 46.711 
Lengyelország 63.436 75.618 
Románia 112.699 121.143 
Magyarország 82.732 79.122 
Unión kívüli országok 708.988 943.803 
Bosznia-Hercegovina 95.863 168.503 
Szerbia 121.547 143.418 
Törökország 117.262 159.790 

Forrás: saját szerkesztés a 2019. évi osztrák integrációs jelentés alapján 
 
A 60-as évek népességrobbanása idején születettek dominálják az életkor-összetételt. Az 1962 

és 69 között születettek 1,14 millió fős összlétszámukkal a lakosság 12,9 %-át képezik. A 

bevándorlásnak köszönhetően Bécs majdnem egyharmadát a 20 és 39 év közötti korcsoport 

alkotja. E a korcsoport országos szinten a népesség 26,5 %-át teszi ki. A legidősebb, 80 feletti 

korosztály Burgenlandban képviselteti magát a legnagyobb arányban (6,1%), Bécsben pedig a 

legkisebb volt az arányuk 3,9 százalékkal. Az osztrák fővárosba történő intenzív 

bevándorlás következtében viszonylag fiatal fővárosi lakosságról beszélhetünk, míg a 

bevándorlás által csekély mértékben érintett Burgenland esetében a lakosság 

elöregedéséről lehet beszélni.   

Amennyiben a kort, a nemet és a képzettségi szintet is figyelembe vesszük, megállapítható, 

hogy a 15 éves és annál idősebbek csupán 8,8 %-a rendelkezik kizárólag általános iskolai 

végzettséggel, míg 18,8 százalékuk alapfokú és 47,6 százalékuk középfokú végzettséget tud 

felmutatni. Ausztria lakosságának 24,8 %-a rendelkezik felsőoktatási szakképesítéssel, 

illetve felsőfokú végzettséggel. 

Végül a vallási hovatartozást alapul véve vizsgáljuk a társadalmat. Mivel Ausztriában utoljára 

a 2001-es népszámlálás szolgál a vallási hovatartozást érintő információkkal, ezért a későbbi 

adatokat ezzel kapcsolatban csak rekonstruálni tudták. Ennek megfelelően 2016-ban a 

keresztény közösség 6,37 millió főt, azaz a lakosság 73,5 %-át tudhatta maga mögött. Ebből 

5,56 millió fő (64,2 %) katolikus, 412 ezer fő (4,8 %) protestáns, illetve 397 ezer fő (4,6%) 

ortodox vallású volt. A muzulmán vallásúak 687 ezer fővel a lakosság 7,9 százalékát alkották. 

A kilenc osztrák tartomány tekintetében 2020. elején a következők szerint alakult a 

külföldi állampolgárok részaránya: 

Bécs:      30,8% 
Vorarlberg:    18,2% 
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Salzburg:    17,7% 
Tirol:     16,4% 
Felső-Ausztria (Oberösterreich): 13,2% 
Stájerország (Steiermark):  11,5% 
Karintia (Kärnten):   10,9% 
Alsó-Ausztria (Niederösterreich): 10,3% 
Burgenland:    9,2% 
Forrás: Net 6: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-
bundeslaendern/  
A 2020. január 1-jei statisztikai adatok alapján az osztrák fővárosban 589.000 külföldi 

állampolgárságú személy élt (30,8%). Míg Bécs tartomány rendelkezik a legmagasabb 

külföldi állampolgárságú lakossággal, addig a Magyarországgal határos legkeletibb osztrák 

tartományban, Burgenlandban a lakosság csupán 9,2%-a külföldi (nagyságrendileg 27 ezer fő).  

 

A 2020. január 1-jei statisztikai adatok alapján az Ausztriában élő külföldi állampolgárok 

közül az alábbiakban felsorolt 10 országból érkeztek a legtöbben: 

Németország:   199.993 fő 
Románia:   123.459 fő 
Szerbia:   122.115 fő 
Törökország:   117.607 fő 
Bosznia-Hercegovina: 96.583 fő 
Magyarország:  87.516 fő 
Horvátország:   83.596 fő 
Lengyelország:  64.429 fő 
Szíria:    51.502 fő 
Afganisztán:   43.654 fő 
Forrás: Net 6: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293019/umfrage/auslaender-in-oesterreich-nach-
staatsangehoerigkeit/ 
 
Az alábbi diagramon szemléltetjük az Ausztriában leadott menekültkérelmek számát. Jól 

látható, hogy a csúcsévnek számító 2015-öt követően (88.340 db) folyamatosan csökken a 

leadott menekültkérelmek száma, 2019-ben összesen 12.886 darab menekültkérelmet adtak 

le Ausztriában.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293019/umfrage/auslaender-in-oesterreich-nach-staatsangehoerigkeit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293019/umfrage/auslaender-in-oesterreich-nach-staatsangehoerigkeit/
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1. számú diagram 

 
Forrás: Net 5: https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf 4.o. 
 
2019-ben az alábbiakban felsorolt 10 ország állampolgárai nyújtották be a legtöbb 

menekültkérelmet Ausztriában: 

1. Afganisztán   2.979 db (23%) 
2. Szíria   2.708 db (21%) 
3. Szomália  740db (6%) 
4. Irak   729 db (6%) 
5. Irán   727 db (6%) 
6. Oroszország  726 db (6%) 
7. India   371 db (3%) 
8. Georgia  339 db (3%) 
9. Nigéria  336 db (2%) 
10. Pakisztán  331 db (2%) 
11. Egyéb   2.903 db (22%) 

 
Forrás: Net 5: https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf  
 

Az osztrák hatóságok 2019 során 10.373 darab menekültkérvényt (43%) jogerősen pozitívan, 

míg 9.723 darab menekültkérvényt (40%) jogerősen negatívan bíráltak el. 4.249 darab kérvény 

(17%) pedig az egyéb döntések körébe esett.  

A 2019-ben összesen leadott 12.886 darab menekültkérelem közül 66,44%-os részarányt (8.562 

fő) képviseltek a férfi menekültek, a női menekültek pedig 33,56%-ot (4.324 fő). A 

menekültkérelmezők 85,43%-a (11.009 fő) első alkalommal folyamodott Ausztriában 

menekültkérelemért, míg 14,57%-uk már több alkalommal is megpróbálta azt (Net 5). 

Az Ausztriában élő külföldiek 11,3%-a munkanélküli. Az osztrák társadalom 57,6%-a 

határozottan rossznak értékeli a migránsok integrációját. A német állampolgárokat tartják 

(88%) a leginkább integráltnak, míg az afgán migránsok esetében csupán 10% ez az érték.  
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https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf
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Magyarok Ausztriában: 

A 2019. évi statisztika szerint Ausztriában összesen 82.712 magyar állampolgár élt a 

következő tartományi bontásban:  

Burgenland: 6.039 fő;  
Karintia: 2.709 fő;  
Alsó-Ausztria (Niederösterreich): 12.323 fő;  
Felső-Ausztria (Oberösterreich): 12.735 fő;  
Salzburg: 6.026 fő;  
Stájerország (Steiermark): 8.998 fő;  
Tirol: 7.005 fő;  
Vorarlberg: 2.811 fő;  
Bécs: 24.066 fő. 
Forrás: Net 7: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-

bundeslaendern/ 
 

2. A népességfejlődést befolyásoló tényezők az utóbbi évtizedekben 

A bevándorlás és a növekvő várható élettartam összjátéka az utóbbi évtizedekben egy tartós 

népességnövekedést eredményezett, amelynek köszönhetően az ország lakossága 1961 óta 7,1 

millióról 8,8 millióra növekedett 2017-re. Csak 2007 és 2017 közötti évtizedben félmilliót tett 

ki a népességnövekedés, amely majdhogynem lefedi Burgenland és Salzburg tartományok 

teljes lakosságát (550 ezer fő).   

A teljes termékenységi ráta Ausztriában a 60-as években, a baby-boom során érte el 

csúcspontját, a 2,8-at, amely az évezred fordulójára 1,3-ra mérséklődött. Ez egyrészt az egy 

nőre eső átlagos gyermekszám visszaesésének, másrészt a nők szüléskori átlagéletkor 

növekedésének köszönhető. Míg az 1934 és 37 között született nők 42 százaléka 3 vagy több 

gyermeket szült, addig ez a szám az 1975-ös évjáratnál 16 százalékra csökkent. Az 1972 és 75 

között született nők 19 százaléka még gyermektelen. A termékenységet mind a képzettségi 

szint, mind a bevándorlási háttér nagyban befolyásolja. A képzettebb nők körében a gyermekek 

száma is csökken, illetve a bevándorolt nők átlagban több gyereket szülnek, mint osztrák 

társaik. Míg a 80-as években a minden tizedik gyerek külföldön született asszonytól született, 

addig a 2015-ös bevándorlási hullámnak köszönhetően 2016 és 2017-ben már minden 

harmadik szülésre volt ez igaz.  

2018-ban nagyságrendileg 2,022 millió migrációs háttérrel rendelkező polgár élt 

Ausztriában, amely 400 ezer fős, 25%-os növekedésnek felel meg 2013-hoz képest. A 

migrációs háttérrel rendelkezők közül 267 ezer fő a régi EU-tagállamokból érkezett. További 

289 ezer polgár a 2004 után csatlakozott EU-tagországokból érkezett. 238 ezer fő érkezett a 

legújabban csatlakozott EU-tagországokból, Romániából, Bulgáriából és Horvátországból. Az 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/
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EU különböző tagországaiból származó bevándorlók 39%-ot képviselnek a migrációs 

háttérrel rendelkezők teljes csoportján belül. A korábbi Jugoszlávia tagköztársaságaiból, 

Horvátországot és Szlovéniát leszámítva 532 ezer bevándorló érkezett (26%). A törökök 270 

ezer fős csoportot alkotnak a migrációs háttérrel rendelkező polgárok között (13%). 2018-

ban 107.500 fő rendelkezett szír, afgán és iraki háttérrel (5%).  A migrációs háttérrel 

rendelkezők 37%-ának van osztrák állampolgársága. Az első generációs migrációs 

háttérrel rendelkezők 27%-ának van osztrák állampolgársága, a második generáció 

esetében ez az arány már 64%.  

 
2. számú táblázat: a migrációs háttérrel rendelkezők aránya Ausztriában 
Migrációs 
háttérrel 
rendelkezők 
Ausztriában 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

első generáció 
(ezer fő) 1 063 1 073 1 124 1 132 1 151 1 193 1 254 1 334 1 415 1 470 1 493 
második generáció 
(ezer fő) 363 387 404 416 412 430 460 479 483 501 530 
teljes társadalmon 
belüli arányuk (%) 17,4 17,7 18,5 18,7 18,8 19,4 20,4 21,4 22,1 22,8 23,3 

Forrás: Net 10: https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html  
 
 
A külföldi állampolgársággal rendelkezők közül messze a németek alkotják a legnagyobb 
csoportot (192.462 fő). A sorban a németeket követően Bosznia-Hercegovina, Szerbia és 
Törökország következik.   
 
3. számú táblázat: az osztrák lakosság korcsoport szerinti megoszlása 

Lakosság összesen 
(ezer fő) 

0-19 évesek 
(%) 

20-39 évesek 
(%) 

40-64 
évesek 

(%) 

65 év 
felettiek 

(%) 

összlakosság 8 679 19,5 26,4 35,8 18,3 
migrációs háttér 
nélkül 6 656 19,1 23,9 36,2 20,8 
migrációs 
háttérrel 2 022 21,1 34,8 34,2 9,9 
első generáció 1 493 8 37,5 42,9 11,6 

második 
generáció 530 57,9 27 9,9 5,2 

Forrás: Net 10: https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html  
 
 
Ausztriában az egy nőre jutó gyermekek száma 1,48 volt 2018-ban. Az osztrák nők 

esetében ez a mutató 1,37 volt, a külföldön született osztrák nők esetében 1,51, míg a nem 

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html


8 
 

osztrák nők esetében 1,86. A 2004-ben az EU-hoz csatlakozott országokból származó nőkre 

1,53 gyermek, a 2007-ben csatlakozott országokból származó nőkre pedig 1,97 gyermek jut. 

Az egykori Jugoszláviából érkező nők esetében 1,97-es mutatóról beszélhetünk. A 

Törökországból származó nőkre 2,24 gyermek jut egyenként. Az Afganisztánból, 

Szíriából, valamint Irakból származó nők esetében a legmagasabb a gyermekvállalás, az ő 

esetükben 3,48 gyermek jut egy nőre.  

A korcsoportok összetételének vizsgálatakor jól látszik, hogy a migrációs háttérrel 

rendelkezők túlnyomó része a fiatalabb korcsoportokhoz tartozik a nem migrációs 

hátterűekkel szemben. A migrációs hátterűek csoportjának 69%-a tartozik a munkaképes 

korcsoportba (20-64 év), míg a nem migrációs hátterűeknél csak 60% ez az arány.  

Ausztria lakosságának átlag életkora 42,9 év volt 2019. január 1-jén (Net 4). A külföldi 

állampolgárok átlag életkora ennél alacsonyabb volt, 35,1 év, aminél közel 10 évvel magasabb 

az osztrák lakosság átlagéletkora (44,3 év). Az Ausztriában élő 20 számszerűen 

legmeghatározóbb nemzetiség közül az afgán volt a legfiatalabb (24,2 év). A szír (24,5 év), 

iraki (26,9 év), valamint a koszovói kisebbség (29,5 év) átlag életkora szintén nagyon fiatalnak 

számít az osztrák átlaghoz képest. A szerb kisebbség átlagéletkora 40 év, a német kisebbségé 

pedig 40,4 év. Előrejelzések szerint az osztrák társadalom átlagéletkora 2030-ra 44,2 évre, 

2050-re pedig 46,3 évre emelkedik. Nettó bevándorlás nélkül az osztrák lakosság átlagéletkora 

2030-ra 45,6 évre, 2050-re pedig 49,8 évre emelkedne (Net 4). 

A 60-as évek népességrobbanása idején születettek dominálják az életkor-összetételt. Az 1962 

és 69 között születettek születési éves szinten 139 ezer fővel képviseltetik magukat és így 1,14 

millió fős összlétszámukkal a lakosság 12,9 %-át képezik. A bevándorlásnak köszönhetően 

Bécs majdnem egy harmadát a 20 és 39 év közötti korcsoport alkotja. E a korcsoport 

országos szinten a népesség 26,5 %-át teszi ki. A legidősebb, 80 feletti korosztály 

Burgenlandban képviselteti magát a legnagyobb arányban (6,1%), Bécsben pedig a 

legkisebb volt az arányuk 3,9 százalékkal. Az osztrák fővárosba történő intenzív bevándorlás 

következtében viszonylag fiatal fővárosi lakosságról beszélhetünk, míg a bevándorlás által 

csekély mértékben érintett Burgenland esetében a lakosság elöregedéséről lehet beszélni.   

 

3. Integrációs nehézségek 

A muzulmánok és a többségi társadalom viszonyán belül különálló problémakört képez a 

törökök integrációjának kérdése. Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország között 

1963-ban létrejött szerződés (Ankarai Egyezmény) alapján az Ausztriában élő törököket 



9 
 

(ellentétben más muzulmán bevándoroltakkal) nem lehet német nyelv- és értékrendi 

tanfolyamok látogatására kötelezni. 

 
4. számú táblázat: A migrációs háttérrel rendelkezők részaránya az osztrák 
munkavállalók csoportján belül (%) 

Migrációs 
háttérrel 
rendelkező 
munkavállaló
k részaránya 
(%) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2004 előtt 
csatlakozott EU 
országok 2,8 2,9 2,9 3,0 3,2 3,5 3,4 3,4 3,4 

2008-ben az 
EU-hoz 
csatlakozott 
országok 2,4 2,2 2,5 2,5 2,7 2,9 3,0 3,4 3,5 

Az EU-hoz 
2007-ben 
csatlakozott 
országok 1,9 1,8 1,8 2,0 2,5 2,4 2,6 2,8 2,9 

Korábbi 
Jugoszlávia 
Szlovénia és 
Horvátország 
nélkül 5,6 5,7 5,7 5,9 5,9 6,1 6,1 6,1 6,5 
Törökország 2,6 2,9 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,9 
Afganisztán, 
Irak, Szíria 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 

egyéb országok 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,8 3,1 3,4 3,4 
Forrás: Net 13: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahr
buch_migration__und_integration_2018.pdf  
 
Az osztrák munkavállalók körében 2018-ban 23%-ot képviseltek (1.003.000 fő) a 

migrációs háttérrel rendelkező munkavállalók. Az első generációs migrációs háttérrel 

rendelkező munkavállalók száma 849 ezer fő volt 2018-ban, amely 20%-nak felel meg a teljes 

külföldi munkavállalók arányán belül. A második generációs migrációs hátterű munkavállalók 

számaránya csupán 3% (153.200 fő) a  Tíz évvel korábban ez az arány még csak 17% volt. A 

korábbi jugoszláv tagköztársaságokból (Horvátország és Szlovénia nélkül) származók alkották 

a legnagyobb csoportot (6,5%) a külföldi származású munkavállalók között 2018-ban.  

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_migration__und_integration_2018.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_migration__und_integration_2018.pdf
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5. Táblázat: Bevándorlási és elvándorlási mutatók Ausztriában 1997 és 2017 között 
(Forrás: Statistik Austria 2018) 

 Bevándorlás Elvándorlás Egyenleg 
1997 70.122 68.585 1.537 
2002 108.125 74.831 33.294 
2007 106.470 81.000 25.470 
2012 140.358 96.561 43.797 
2013 151.280 96.552 54.728 
2014 170.115 97.791 72.324 
2015 214.410 101.343 113.067 
2016 174.310 109.634 64.676 
2017 154.749 110.119 44.630 

Forrás: Net 12: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/687788/umfrage/wanderungssaldo-in-oesterreich/  
 
A bevándorlók nemcsak a lakosságszámot, hanem a lakosság szerkezetének korösszetételét is 

befolyásolják, mivel a beáramló migránsok korösszetétele eltér az osztrák összlakosságétól. 

Arányait tekintve a bevándorlók átlag életkora kisebb, mint az osztrák lakosságé. 2017-ben a 

legtöbb Ausztriába bevándorló román állampolgár volt (18 ezer fő). A románokat követték 

a németek (16 ezer fő), a magyarok (13 ezer fő), valamint a szírek (7 ezer fő). 2015-ben érte 

el a szír migránsok beáramlása a csúcsot (22.610 fő). 2015 és 16. során 19.550, valamint 11.660 

afgán érkezett Ausztriába 10.376 iraki állampolgár mellett. Az osztrák demográfiai 

előrejelzések továbbra is tartós lakosságszám-növekedésből indulnak ki. Az osztrák 

Statisztikai Hivatal számításai szerint Ausztria lakosságszáma 2021 és -30 között eléri a 9 millió 

főt (Net 14).  

 

4. Az osztrák főváros a migrációs számok tükrében:      

Az osztrák főváros lakossága 2019-ben 1.897.491 főt tett ki, akik közül 1.324.657 fő 

rendelkezett osztrák állampolgársággal (69,8%).  Az 572.834 osztrák állampolgársággal 

nem rendelkező fővárosi lakos (30,2%) 13,2%-a EU és/vagy EFTA tagállamból, 9,9%-uk 

egyéb európai államból, míg 7%-uk harmadik országból érkezett (Net 11). 

A legnagyobb migrációs hátterű csoportot a szerbiai születésűek alkotják 77.714 fővel 

őket követik a második helyen a németek 47.139 fővel, majd a törökök 45.818 fővel. 

Negyedik helyen állnak a lengyelek 43.157 fővel, akiket a bosnyákok és románok követnek 

(21.869; 33.446 fő). A Magyarországon született külföldik állnak a nyolcadik helyen 

24.066 fővel.  A Bécsbe irányuló nettó bevándorlás 2018-ban 11.600 főt tett ki. A sokéves 

trendnek megfelelően az osztrák állampolgárok száma 1.500 fővel csökkent (Net 11).    

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/687788/umfrage/wanderungssaldo-in-oesterreich/
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A származás tekintetében Bécs lakosságának 59,25%-a, 1.124.315 polgár osztrák 

származású, míg 40,75%-a, 773.176 polgár külföldi származású. A külföldi származásúak 

két csoportra bonthatók, az EU/EFTA tagállamokból érkezettek csoportja 315.226 főt, míg a 

harmadik országokból érkezettek 457.950 főt számlált 2019-ben.  A külföldi származású 

fővárosi polgárok száma 2002-ben még csak 27,2%-ot tett ki.  

Az osztrák főváros 15. kerületében - Rudolfsheim-Fünfhaus volt a legmagasabb a migrációs 

háttérrel rendelkezők aránya (53%). Második helyen áll a 20. Brigittenau kerület 50%-

kal, amelyet az 5. Margareten és 10. Favoriten kerület követ 49-49%-kal. Ötödik és hatodik 

helyen áll a rangsorban Ottakring és Meidling 47 és 46%-os részaránnyal. Hietzing és Liesing 

kerületekben volt a legalacsonyabb a migrációs hátterűek aránya (29-29%) (Net 11).  A szír 

származásúak körében a legmagasabb a munkanélküliség Bécsben (61,1%), őket követik 

az afgánok és a szerbek 39,4 és 34,1%-kal.  

A bécsi foglalkoztatottak aránya 67%. A migrációs hátterű személyek esetében ez az arány 

valamelyest kevesebb, 62%, az osztrák lakosság körében viszont 72%. A török származású nők 

foglalkoztatási rátája a legalacsonyabb, 48%. A bécsi osztrák nők átlagosan 1,116 gyermeket 

hoznak a világra, a szír és afgán nők esetében ez az arány 4,21 és 3,45. 

Az osztrák iskolákban bevezetett felzárkóztató német oktatással próbálják megakadályozni a 

párhuzamos társadalmak kialakulását.   

A bécsi lakosság mind nagyobb hányadát zárják ki a politikai választásokból, mivel a 

választójog az osztrák állampolgársághoz kötött. Az EU állampolgárai bizonyos tekintetben 

kivételt képeznek ez alól, ők részt vehetnek a fővárosi kerületi képviselőválasztáson, viszont a 

fővárosi képviselőtestületi választásból már ugyanúgy ki vannak zárva, mint a harmadik 

országokból érkezettek. 2003-ban A 16 évnél idősebb bécsi polgárok 29,5%-át külföldi 

állampolgársága alapján nem illette meg a szövetségi, tartományi, valamint 

önkormányzati választójog 2019-ben.  A 473.566 főt számláló csoport a nemzeti 

konzultációkon és népszavazásokon sem vehet részt. 2002-öt követően a szavazati joggal nem 

rendelkezők aránya megduplázódott, 15,9%-ról 29,5%-ra emelkedett (Net 11). A 

választási részvételt érintő demokráciadeficit legnagyobb mértékben a 25 és 44 éves korosztály 

esetében figyelhető meg (41,8%). 

 
Forrás: 
Net 1:https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/wien-

l-zahlen-daten-und-fakten-1-6094  
Net 2:https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-

migration.html  

https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/wien-l-zahlen-daten-und-fakten-1-6094
https://www.integrationsfonds.at/mediathek/mediathek-publikationen/publikation/wien-l-zahlen-daten-und-fakten-1-6094
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html
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Net 3:https://www.tt.com/artikel/30740390/oesterreichs-bevoelkerung-waechst-weiter-
mittlerweile-8-9-millionen-einwohner 

Net 4:https://volksblatt.at/statistik-oesterreichs-bevoelkerung-waechst-weiter/  
Net 5:https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-

Jahresstatistik_2019.pdf 
Net 6:https://de.statista.com/themen/4706/auslaender-und-migration-in-oesterreich/ 
Net 7:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-

oesterreich-nach-bundeslaendern/ 
Net 8:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293189/umfrage/asylantraege-in-

oesterreich/ 
Net 9:www.sozialministerium.at  
Net 10: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019
/Migration-Integration-2019.pdf  
Net 11: https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/daten-fakten-migrantinnen.pdf  
Net 12: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/687788/umfrage/wanderungssaldo-in-
oesterreich/ 
Net 13: 
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018
/Statistisches_Jahrbuch_migration__und_integration_2018.pdf  
Net 14. 
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.ht
ml  
 
 

https://www.tt.com/artikel/30740390/oesterreichs-bevoelkerung-waechst-weiter-mittlerweile-8-9-millionen-einwohner
https://www.tt.com/artikel/30740390/oesterreichs-bevoelkerung-waechst-weiter-mittlerweile-8-9-millionen-einwohner
https://volksblatt.at/statistik-oesterreichs-bevoelkerung-waechst-weiter/
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf
https://www.bmi.gv.at/301/Statistiken/files/Jahresstatistiken/Asyl-Jahresstatistik_2019.pdf
https://de.statista.com/themen/4706/auslaender-und-migration-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293189/umfrage/asylantraege-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293189/umfrage/asylantraege-in-oesterreich/
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Migration-Integration-2019.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Migration-Integration-2019.pdf
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/daten-fakten-migrantinnen.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/687788/umfrage/wanderungssaldo-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/687788/umfrage/wanderungssaldo-in-oesterreich/
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_migration__und_integration_2018.pdf
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/Statistisches_Jahrbuch_migration__und_integration_2018.pdf
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html
https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/index.html

