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1. BEVEZETÉS 

Németország 2021. szeptember 26-án egy új korszakba lépett: 

Angela Merkel tizenhat év után távozott a kancellári székből, he-

lyére a korábbi alkancellár és pénzügyminiszter, Olaf Scholz lé-

pett. A Szociáldemokrata, Zöld és Szabaddemokrata Párt alkotta 

„Jelzőlámpa-koalíció” ugyan nagyon heterogén összetételű, ab-

ban mégis meg tudtak egyezni, hogy egy, a merkeli politikától el-

térő irányvonalat kívánnak kialakítani számos szakpolitikai terü-

leten, ezáltal a migrációkezelést is másképp képzelték el, mint az 

előző kormány. Az orosz-ukrán háború azonban alapjaiban vál-

toztatta meg az előzetes elképzeléseket, a német stratégiai és po-

litikai gondolkodás száznyolcvan fokos fordulatot vett. A mene-

kültügyi eljárás felgyorsítása vagy a tartózkodási engedély egy éves 

próbaidőre történő kiadása még várat magára, ugyanis a jelenlegi 

helyzet a közös, európai uniós szintű válságkezelést kívánja meg. 

A koronavírus-járvány ugyan visszafogta a Németországban (és 

egész Európában) benyújtott menedékkérelmek számát, a 2021-

es évtől újra növekedésnek indult a német területen letelepedni 

kívánt személyek száma, a háború pedig még jobban fogja nö-

velni az országba érkezők számát. 

A 2021 decemberében felállt új 

német kormány számos pon-

ton felhagyott az Angela 

Merkel által kialakított status 

quo-politikával, ezáltal a migrá-

ciókezelés is egy paradigmavál-

táson megy most keresztül. Ez 

a folyamat azért is szükséges, 

mert 2021-ben összesen több 

mint 190 ezer menedékkére-

lem érkezett a német hatósá-

gokhoz, ami 2017 óta a legma-

gasabb adat, idén pedig csak 

növekedni fog az orosz-ukrán 

háború miatt. A „modern 

befogadóország” megvalósí-

tása így még várat magára. A 

Jelzőlámpa-koalíció a rendkí-

vüli helyzet kezelése érdekében 

egységes válságkezelést eszkö-

zölt: támogatja az uniós szintű 

átmeneti védelmet nyújtó hatá-

rozatot, együttműködik az eu-

rópai országokkal, és a civilek-

kel közösen szervezi meg a hu-

manitárius segítségnyújtást. 
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2. NÉMETORSZÁG, A MENEDÉKKÉRELMEK ELSŐ SZÁMÚ HAZÁJA 

Nyugat-Európa a második világháborút követő általános munkaerőhiány miatt a migráció cél-

állomásává vált az elmúlt ötven-hatvan évben. A multikulturális európai országok, köztük Né-

metország társadalma napjainkban már meghatározó számú másod- és harmadgenerációs, sok 

esetben már német állampolgársággal rendelkező bevándorlócsaládokat foglal magába. Habár 

a koronavírus-járvány tovaterjedésének megakadályozása céljából hozott állami utazási korlá-

tozások visszafogták a migrációs folyamatokat, a letelepedési kedv újra emelkedni látszik, 

amelyről a menedékkérelmek száma tesz tanúbizonyságot.  

A német Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge – BAMF) havi rendszerességgel teszi közzé a hatósághoz beérkezett menedékké-

relmek számát, valamint ezekből kimutatásokat készít éves bontásban. A 2021-re vonatkozó 

adatok szerint összesen 190 816 menedékkérelmet adtak be külföldi állampolgárok, amelyből 

148 233 első alkalommal történt.1  Az emelkedést mutatja, hogy 2017 óta nem adtak be kérel-

met ilyen nagy számban.2  Mint ahogy a leggyakoribb nemzetiségeket felsorakoztató táblázat is 

ábrázolja (lásd 1. ábra), a menedékkérők legtöbben szír, iraki és afgán állampolgárságú szemé-

lyek, arányuk pedig messze túlmutat például az afrikai háttérrel rendelkezőkénél.3 Az idei évben 

a növekvő tendencia ismét megmutatkozik, ugyanis március végéig több mint 51 ezer kérelem 

érkezett a hatóságok elé, az orosz-ukrán háború miatt pedig ez a szám a sokszorosára fog 

emelkedni.  

Ahhoz, hogy ezt a menekültáradatot sikeresen tudják kezelni, a személyek mobilitására vonat-

kozó átfogó szabályrendszer szükséges. A 2015 után híressé vált, Angela Merkel által meghir-

detett „Willkommenskultur”, azaz a megkülönböztetés nélkül mindenkit befogadó politika kao-

                                                
1 BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE 2022. 9. 
2 UO. 
3 BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE 2022A. 3. 
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tikus következményei jól rámutatnak, hogy egy attól eltérő vonalat kell folytatnia az új kor-

mánynak. A jelenlegi három kormányalkotó párt egyenként más-más véleménnyel rendelkezik 

a migrációs folyamatok szabályozásának keretrendszeréről, a koalíció megalakításakor azonban  

árnyalták és egymáshoz közelítették nézeteiket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ország 2021. 
2022. január – már-

cius  

Afganisztán 23 276 9 857 

Eritrea 3 168 970 

Georgia 3 685 1 809 

Irak 15 604 4 692 

Irán 2 693 1 133 

Nigéria 2 508 832 

Szomália 3 649 1 203 

Szíria 54 903 13 491 

Törökország 7 067 2 979 

Tisztázatlan 5 041 1 278 
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3. A KORMÁNYALKOTÓ PÁRTOK ELŐZETES ELKÉPZELÉSEI 

Németországban nagy hagyománnyal rendelkezik a választás előtti félévben a pártok által nyil-

vánosságra hozott kormányprogram, ahol a következő négy évre vonatkozó elképzeléseiket 

taglalják az indulók, érintve valamennyi fontosabb bel- és külpolitikai kérdéskört. A 2021. évi 

Bundestag-választást megelőzően meglehetősen későn mutatták be vízióikat a pártok, az am-

biciózus elképzelések azonban kompenzálták ezt. A Szociáldemokrata, Zöld és Szabaddemok-

rata Párt alapvetően egységesen képzeli el a migráció kérdését, ami a kormányalakításnál is egy 

meghatározó, az együttműködést elősegítő kérdéskörnek bizonyult. A menekültügyi eljárások 

kialakítása kapcsán azonban már kirajzolódtak különbségek.  

Az SPD viszonylag kevés gondolatot fogalmaz meg kormányprogramjában a menekültkérdés-

sel kapcsolatban. A humanitárius és szolidáris menekültpolitika mellett kötelezi el magát, azon-

ban amellett, hogy egy európai szintű menekültügyi rendszert és állami garanciát kíván nyújtani 

a tengeri mentésre, elítélve annak kriminalizálását,4 nem sorakoztat fel több, egzakt ötletet a 

jövőre nézve.  

Ezzel szemben a Zöldek és az FDP jóval többet foglalkozott a területtel. A Zöld Párt megle-

hetősen részletes szabályozást vizionált a menekültügyi eljárás számos területén, hiszen a me-

nedékjogról, mint alapvető jogról és az ehhez való alapvető hozzáférésről beszélnek. Legfőbb 

céljuk egy átlátható, jogilag biztonságos és gyors ügyintézés kialakítása, amelyet egy nem kor-

mányzati menekültügyi tanácsadás biztosításával egészítenének ki, valamint a BAMF által eddig 

számos alkalommal elvégzett véletlenszerű visszavonási vizsgálatokat szüntetnék meg. Emel-

lett a gyermekek bölcsődéhez, óvodához és iskolához való hozzáférését is biztosítani kívánják 

attól függetlenül, hogy milyen eredménnyel zárul az eljárás, továbbá a dublini rendszer család-

egyesítésre vonatkozó részét is implementálni kívánják.5  Ugyanakkor az Európai Unió szintjén 

is reformjavaslatokat fogalmaznak meg jövőképükben, többek között, hogy a menekülteket az 

                                                
4 SPD 2021. 58. 
5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2021. 185. 
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európai intézmények által működtetett közös regisztrációs központokban kell regisztrálni azok-

ban a tagállamokban, amelyek külső határait az EU ellenőrzi. Ezenfelül a harmadik országbeli 

táborok felszámolását is szorgalmazzák, különös tekintettel Törökországra és Líbiára.6  

A Szabaddemokraták is regionális szinten rendelkeznek elképzelésekkel a menekültügyi eljárás 

kapcsán, ugyanis a menedékkérelmek odaítélésének feltételeit európai jogszabályban kívánják 

lefektetni. Programjukban szerepel még a menedékkérők kötelező elosztása az EU tagállamai 

között, amelyhez uniós szintű támogatást párosítanak a befogadó államok számára. Azon tag-

államok esetében viszont, akik a rendszert elutasítják, lecsökkentenék azt. Mindazonáltal fontos 

megkülönböztetést vezetnének be a bevándorló személyek kategorizálásánál, ahol más keret-

rendszert alakítanának ki a politikai üldözöttek, a tartós letelepedési szándékkal érkezők, illetve 

a háború elől menekülő személyek esetében, ahol példának okán utóbbi csoport köteles lenne 

hazájába visszatérni a háború lezárását követően.7  Ezen fő vonalak alapján kirajzolódott, hogy 

a Szabaddemokraták az integrációhoz támogatóan állnak hozzá, azonban meglehetősen konk-

rét szabályok között képzelik el. 

Összeségében a kormányra lépő pártok koncepciói nem álltak nagy mértékben távol egymástól, 

hiszen a szabályozott keretrendszer mellett a szolidaritás is szerves elemét képezte a szcenári-

óknak. 

4. A KOALÍCIÓS SZERZŐDÉS VONATKOZÓ PONTJAI 

A koalícióalkotás folyamatában a résztvevők általában nemcsak arra törekednek, hogy a saját 

érdekeket minél inkább érvényesíteni tudják az egymáshoz közelítés mellett, hanem az is prio-

ritás, hogy minél szélesebb társadalmi köröket tudjanak megszólítani. A 2015 utáni integrációs 

folyamatok kudarcát már a 2018. évi nagykoalíció (a kereszténydemokraták és -szocialisták, 

illetve a szociáldemokraták alkotta szövetség) szerződésében is felismerték, és eszközölni kí-

vánták szigorúbb korlátozások mentén.8   

                                                
6 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2021. 231. 
7 FDP 2021. 57. 
8 KOALITIONSVERTRAG ZWISCHEN CDU, CSU UND SPD 2018. 103-104. 
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A Jelzőlámpa-koalíció (Ampelkoalition) új alapokra kívánta helyezni Németország migrációs 

politikáját, és a tizenhat év merkeli status quo-politikát elemeiben kívánta felszámolni. A szer-

ződés egy paradigmaváltást, a „modern bevándorlóország” koncepcióját9 irányozta elő, amely sokak 

számára egy erős baloldali eltolódást jelentett. Elsők között, még a szerződés hivatalos életbe 

lépése előtt kritizálta az új irányvonalat az ellenzékbe került CDU frakcióvezetője,10 majd dec-

emberben a magyar miniszterelnök is kifejezte véleményét, miszerint „az új balliberális kormány 

Helmut Kohl nemzetek Európája koncepcióját teljes mértékben eltolja egy migrációt [...] preferáló irányba”.11  

A megújult direktíva alapvetően két pilléren mozog: vissza kell szorítani az irreguláris migrációt, 

valamint lehetővé kell tenni a reguláris migrációt. Ehhez elengedhetetlen egy koherens jogi 

háttér, az infrastruktúra megteremtése, illetve a nemzetközi együttműködés előmozdítása.  

Számos általános és még kiforratlan elem található meg szerződésben az országban tartózko-

dás, az integráció és a menedékkérelmek kapcsán, azonban kiemelhető egy-egy újdonság is. 

Erre ad példát a 2022. január 1-jén legalább öt éve a német állam területén élő, büntetlen előé-

letű személyek egyéves próbaidőre szóló tartózkodási engedély igénylési folyamata, a legalább 

három éve Németországban tartózkodó, jól integrált fiatal 27 éves koráig szóló tartózkodási 

engedélye, vagy az elutasított menedékkérők számára keresőtevékenység céljából történő tar-

tózkodási engedély kiadása.12  Utóbbi, az ún. EU kék kártya (blaue Karte EU13) a harmadik 

országbeli személyekre vonatkozik, és egyértelműen a munkaerőhiányt kívánja orvosolni, a sza-

bályozás enyhítésével azonban ez az FDP által nem támogatott alacsony képzettségű mene-

dékkérők bebocsátását is jelentené. Ugyanakkor nem ez lenne az egyetlen tartalmi elem, ahol 

nem a Szabaddemokraták nézetei érvényesülnek, ugyanis az ún. EU-n belüli kötelező kvótás 

rendszerről sem esik szó a szerződés vonatkozó pontjaiban, csupán egy fair felelősségvállalási 

magatartást neveznek meg az Unió tagállamai irányába.14   

                                                
9 KOALITIONSVERTRAG 2021-2025. 110. 
10 STUTTGARTER NACHRICHTEN 2021. 
11 ORBÁN 2021. 
12 KOALITIONSVERTRAG 2021-2025. 110. 
13 BpB 
14 KOALITIONSVERTRAG 2021-2025. 112. 
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Az SPD által is említett, valamint a német társadalmat érzékenyen érintő tengeri mentés nem-

zeti és európai koordinációja szerepel a koalíció alapérdekei között, csakúgy, mint az európai 

menekültügyi rendszer reformkísérlete vagy a biztonságos útvonalak kialakítása.15  A Szociál-

demokratákhoz hasonlóan a Zöldek is érvényesítették érdekeiket, ugyanis mind a családegye-

sítés, mind a menedékkérelmi eljárás során alkalmazott tanácsadás valószínűsíthetően részét 

fogja képezni az ügymenetnek.16  

Az eddig felsorolt komponenseken kívül még néhány területre kitér a koalíciós szerződés, mint 

az AnkER-Központok, vagyis a menekültügyi eljárás egészét lefolytató intézményi struktúra 

elutasítása, viszont nem említi a tartományi autonómia lehetőségét az eljárás alatt, amely már 

évek óta követelés tárgya. Mindazonáltal a hiányosságok mellett az elképzelésekben benne rejlik 

a potenciál, a megvalósítás pedig csak a jogalkotáson múlik.  

A fejezetet a kiszolgáltatott személyek számára nyújtott humanitárius vízum rendelkezésre bo-

csátásával zárják,17 amely a 2022 februárjában kitört orosz-ukrán háború végett aktualitást is 

nyert, a nagymértékű menekülthullám kialakulása miatt azonban ennél bővebb formában való-

sult meg. A vis maior helyzet alapjaiban döntötte meg a német politika alappilléreit nemcsak a 

bevándorlás, hanem a politikai gondolkodás más területein is. 

5. EDDIGI TAPASZTALATOK 

Az Ampel-kormánynak röviddel a beiktatás után Franciaország uniós elnöksége jelentett part-

nert az európai menekültügyi politika reformfolyamatának elindításában, ugyanis Párizs a 

Schengen-térség külső határainak megerősítése mellett az Európai Unió menekültpolitikájának 

fejlesztését is agendájára tűzte.18  Ehhez kapcsolódóan a szociáldemokrata Nancy Faeser, szö-

vetségi belügyminiszter 2022 januárjában tett nyilatkozatot, miszerint „elkötelezett a befogadó álla-

mok koalíciójának létrehozása mellett, [...] ahol a magországok – ez esetben Németország és Franciaország 

– példát mutathatnak más tagállamoknak a menekültek befogadását illetően, ami lehetőségként szolgálna a 

                                                
15 UO. 
16 UO. 
17 KOALITIONSVERTRAG 2021-2025. 113. 
18 PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE  
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megrögzött álláspontok lebontására”.19  Ez egy tartós rendszer kialakítását feltételezné, eltávolodva 

a korábban csak szükség esetén történő együttműködéstől. Emellett az új kezdet a belföldi 

adminisztráció leváltását is magával vonta, hiszen Faeser az illetékes Helmut Teichmann-t, aki 

elődje, Horst Seehofer menekültügyi programját hajtotta végre, elbocsátotta.20  

Az elmúlt közel fél évben számos európai országnak, köztük Németországnak is több mene-

külthullámmal kellett szembenéznie, ezáltal az újonnan megalakult kormánynak szinte azonnal 

gyakorlatba kellett ültetnie elképzeléseit. Elsőként az Afganisztánban bekövetkezett tálib hata-

lomátvétel végett indított humanitárius segítségnyújtást kellett folytatnia Scholz kormányának, 

ugyanis számtalan német állampolgár, német ügynökségi alkalmazott, illetve afgán polgár vált 

üldözötté a rezsimváltást követően. Németország a kezdetektől segítséget nyújtott a veszélyben 

levő személyek számára, az evakuáció folytatásáról pedig a zöld párti Annalena Baerbock szö-

vetségi külügyminiszter is nyilatkozatot tett.21  Ezenkívül az ázsiai ország menedékkérői eseté-

ben is – csatlakozva Eritreához, Szíriához és Szomáliához – könnyített menekültügyi eljárást 

folytatnak le a német hatóságok, valamint az integrációs tanfolyamokon való részvételt is lehe-

tővé teszik számukra már a korai szakaszban.22  Az eljárás gyorsaságát és sikerességét pedig jól 

mutatja a külügyminisztérium által közzétett adat, miszerint összesen több mint 16 000 afgán 

állampolgár jutott vízumhoz a német nagykövetségeken, többek között a 2021. december 23-

án életre hívott „Afganisztán-akcióterv” (Aktionsplan-Afghanistan) keretében helyszínre telepí-

tett munkacsoportnak köszönhetően.23  

Még szintén a leköszönő kormány idején kezdődött, de átgyűrűzött az Ampel-koalíció teendői 

közé a fehérorosz-lengyel, majd -lett és -litván határon is kialakult migrációs nyomás kezelése. 

Olaf Scholz már beiktatása hetében Varsóba utazott, ahol a Lukasenka-rezsim által provokált 

válságról is diskurzust folytattak. Scholz támogatásáról biztosította Mateusz Morawiecki len-

gyel miniszterelnököt,24 habár a határvonalon kiépíteni kívánt kerítés esetében a német fél ko-

                                                
19 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 2022. 
20 WELT 2022. 
21 AUSWÄRTIGES AMT 2021. 
22 INFO MIGRANTS 2022. 
23 AUSWÄRTIGES AMT 2022. 
24 DEUTSCHE WELLE 2021. 
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rábban nem csatlakozott a támogatók köréhez. A mielőbbi megoldás azonban Berlin érdeké-

ben is állt, ugyanis 2021-ben több mint 11 ezer illegális migráns érte el a német határt, az újév-

ben viszont a tendencia már lelassult.25   

Két hónappal a hivatalba lépés után viszont a Scholz-adminisztráció a legnagyobb kihívással 

találta szemben magát: az Ukrajnát célzó orosz agresszió miatt amellett, hogy egyes szakpoliti-

kai területeken teljes fordulatot vett a német politikai kommunikáció, a háború generálta me-

nekülthullám Németországot is elérte, amely azonnali reakciót kívánt. Az elemzés lezárásáig 

mintegy 320 ezer ukrán menekült lépett be26 a német állam területére, azonban a regisztráció 

hiányában ez a szám elérheti akár a 350 ezret is. A 2015-ben kialakult helyzet elkerülése érde-

kében a német kormány is felismerte, hogy egy európai szintű, egységes válságkezelési mecha-

nizmus kialakításával kezelhető leginkább a helyzet, így az átmeneti védelemről szóló EU Ta-

nács határozat27 értelmében a német hatóságok is könnyített eljárást folytatnak le az ukrán me-

nekültek fogadásakor. A szolidaritás pedig nemcsak az orosz agresszió elől menekülő szemé-

lyekkel szemben nyilvánul meg német részről, hanem a menekülthullámnak leginkább kitett, 

Ukrajna közvetlen szomszédjában elhelyezkedő kis állam, Moldova esetében is. A német kül-

ügyminiszter moldovai látogatását követően tett nyilatkozatot arról, hogy légihidat nyitnak 

Moldova és több európai ország között, amely révén 2 500 ukrán menekült német területre 

történő szállítására kerül majd sor. Az első gép március 25-én érkezett meg Frankfurtba, 134 

személlyel a fedélzetén.28  Emellett Franciaországgal és Romániával együttesen egy platformot 

hozott létre Németország, amelynek keretében április 5-én egy adomány-konferenciát rendez-

tek meg Berlinben. Összesen 695 millió euró gyűlt össze a humanitárius válság kezelésére, 

amelyhez Berlin 50 millió euró értékű, szabad felhasználású kölcsönnel járult hozzá, továbbá 

35-ről 40 millió euróra emelték a német fejlesztési-támogatói csomagot.29   

                                                
25 BUNDESPOLIZEI 2022. 
26 STATISTA 2022. 
27 COUNCIL OF THE EU 2022. 
28 TAGESSCHAU 2022. 
29 TAGESSCHAU 2022A. 



 

 

HORIZONT 2022/12 

10 

A kormányzati cselekvés mellett nem lehet elmenni a lakosság aktivitása mellett sem. A krízis 

kezdete óta magányszemélyek és civil szervezetek sora vesz részt az ukrán menekültek ellátá-

sában, amelyet a közösségi média különböző platformjain szerveznek meg. Ennek oka abban 

rejlik, hogy a német társadalom alapvetően érzékeny minden katonai szerepvállalással kapcso-

latos kérdéskört illetően, vagyis nem támogatják, amikor német katonák nemzetközi konflik-

tusövezetekbe történő telepítése van napirenden, illetve sokkal empatikusabbak, amennyiben 

humanitárius segítségnyújtásról esik szó. Ebben az esetben pedig egyértelműen ilyen válsággal 

is szembenéz Európa. 

6. EDDIGI TAPASZTALATOK 

A három különböző nézőponttal rendelkező kormányalakító pártnak nem volt alkalma a belső 

összhangot keresni a hivatalba lépést követően, ugyanis az első két hónapban már több szeg-

mensben kellett válságkezelő mechanizmust alkalmazniuk: az orosz-ukrán háború okozta hu-

manitárius krízis kezelése mellett többek között az infláció és az energiaárak elszabadulása is 

beavatkozást kíván. Mindazonáltal a német menekültpolitika az ukrán válság mellett számos 

spektrumon mozog. Továbbra is zajlik például az afganisztáni szerepvállalás, így amennyiben 

valaki üldözötté válik a régióban, a német külügyminisztérium megszervezi evakuációját. Emel-

lett a humanitárius segítségnyújtás is folytatólagos a világ számos más konfliktusövezetében, a 

tömeges migrációs hullámok elkerülése érdekében. 

A merkeli status quo politikáját megváltoztatni kívánó Ampel-koalíciónak már az első száz 

napban alkalma nyílt retorikát változtatni, amely az egész nemzetközi közösséget meglepetés-

ként érte. A jelenlegi migrációs nyomás azonban Németország szempontjából pozitívan is ér-

tékelhető. Robert Habeck zöldpárti szövetségi gazdasági és klímavédelmi miniszter még janu-

árban nyilatkozott arról, hogy „jelenleg 390 000 betöltetlen állás van, ami várhatóan akár egymillióra is 

nőhet. [...] Amennyiben nem töltjük fel ezeket a helyeket, termelési problémákba fogunk ütközni.”30   Szak-

értők szerint ez az anomália migráció nélkül nem orvosolható. Ezért sem véletlen az új kor-

mány erőfeszítése a menedékjogot kapott személyek munkavállalásának megkönnyítése vagy a 

tartózkodáshoz szükséges ún. kék kártya kibocsátása kapcsán. A jelenlegi helyzet kezelése 

                                                
30 WALLIS 2022. 
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azonban természetesen nem erről, hanem a háború következményeinek mielőbbi megoldásáról 

szól, ez csak egy hozzáadott információ az olvasó számára. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HORIZONT 2022/12 

12 

 

FELHASZNÁLT IRODALOM 

 
AUSWÄRTIGES AMT (2021): Statement von Außenministerin Annalena Baerbock zu Afghanistan. 

Auswärtiges Amt, 2021. 12. 23. Forrás: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-

/2503616 (Megtekintve: 2022. 03. 29.) 

AUSWÄRTIGES AMT (2022): Facebook-közlemény. 2022. 03. 14. Forrás: 

https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/posts/4833384423425356 (Megtekintve: 

2022. 03. 29.) 

 

BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (2019): Ankunftszentren und AnkER-

Einrichtungen. BAMF, 2019. 11. 14. Forrás: 

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/Ankunftszentren/ankunftszen

tren-node.html (Megtekintve: 2022. 03. 28.) 

 

BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (2022): Das Bundesamt in Zahlen (2021). 

BAMF, 2022. 01. 12. Forrás: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesam

t-in-zahlen-2021-asyl.html?view=renderPdfViewer&nn=284738 (Megtekintve: 2022. 03. 20.) 

 

BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE (2022a): Aktuelle Zahlen. BAMF, 2022. 03. 

Forrás: https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-

zahlen-maerz-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (Megtekintve: 2022. 04. 11.) 

 

BUNDESPOLIZEI (2022): Illegale Migration aus Belarus über Polen nach Deutschland konstant auf 

niedrigem Niveau: 361 Feststellungen durch die Bundespolizei seit Jahresbeginn. Bundespolizei, 2022. 02. 

02. Forrás: 

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2021/10/staendige_a

ktualisierung_migrationslage.html (Megtekintve: 2022. 03. 29.) 

 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2503616
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2503616
https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt/posts/4833384423425356
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/Ankunftszentren/ankunftszentren-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/Ankunftszentren/ankunftszentren-node.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2021-asyl.html?view=renderPdfViewer&nn=284738
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/BundesamtinZahlen/bundesamt-in-zahlen-2021-asyl.html?view=renderPdfViewer&nn=284738
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-maerz-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/AsylinZahlen/aktuelle-zahlen-maerz-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2021/10/staendige_aktualisierung_migrationslage.html
https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2021/10/staendige_aktualisierung_migrationslage.html


 

 

HORIZONT 2022/12 

13 

BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG: Blaue Karte EU. BPB. Forrás: 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/glossar-migration-integration/270358/blaue-karte-

eu/ (Megtekintve: 2022. 03. 29.) 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2021): Deutschland. Alles ist drin. Bundestagswahlprogramm 2021. 

Forrás: https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-

Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf (Megtekintve: 2022. 03. 20.) 

 

COUNCIL OF THE EUROPEN UNION (2022): Ukraine: Council unanimously introduces temporary 

protection for persons fleeing the war. Council of the EU, 2022. 03. 04. Forrás: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-

introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-the-war/ (Megtekintve: 2022. 03. 29.) 

 

DEUTSCHE WELLE (2021): Germany's Olaf Scholz visits Poland amid growing differences. Deutsche 

Welle, 2021. 12. 13. Forrás: https://www.dw.com/en/germanys-olaf-scholz-visits-poland-

amid-growing-differences/a-60095309 (Megtekintve: 2022. 03. 29.) 

 

FDP (2021): Nie gab es mehr zu tun. Wahlprogramm der Freien Demokraten. FDP, 2021. Forrás: 

https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-

06/FDP_Programm_Bundestagswahl2021_1.pdf (Megtekintve: 2022. 03. 20.) 

 

INFOMIGRANTS (2022): More integration initiatives open up to Afghans in Germany. InfoMigrants, 

2022. 01. 07. Forrás: https://www.infomigrants.net/en/post/37706/more-integration-

initiatives-open-up-to-afghans-in-germany (Megtekintve: 2022. 03. 29.) 

 

KOALITIONSVERTRAG 2021-2025 ZWISCHEN SPD, DIE GRÜNEN UND FDP (2021): Mehr 

Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. 2021. 12. 07. Forrás: 

https://www.bundestag.de/resource/blob/870238/cf3d58c538b983e957d459ec6c7baee9/k

oalitionsvertrag-data.pdf (Megtekintve: 2022. 03. 28.) 

https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/glossar-migration-integration/270358/blaue-karte-eu/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/glossar-migration-integration/270358/blaue-karte-eu/
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-the-war/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/04/ukraine-council-introduces-temporary-protection-for-persons-fleeing-the-war/
https://www.dw.com/en/germanys-olaf-scholz-visits-poland-amid-growing-differences/a-60095309
https://www.dw.com/en/germanys-olaf-scholz-visits-poland-amid-growing-differences/a-60095309
https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-06/FDP_Programm_Bundestagswahl2021_1.pdf
https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-06/FDP_Programm_Bundestagswahl2021_1.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/37706/more-integration-initiatives-open-up-to-afghans-in-germany
https://www.infomigrants.net/en/post/37706/more-integration-initiatives-open-up-to-afghans-in-germany
https://www.bundestag.de/resource/blob/870238/cf3d58c538b983e957d459ec6c7baee9/koalitionsvertrag-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/870238/cf3d58c538b983e957d459ec6c7baee9/koalitionsvertrag-data.pdf


 

 

HORIZONT 2022/12 

14 

 

KOALITIONSVERTRAG ZWISCHEN CDU, CSU UND SPD (2018): Ein neuer Aufbruch für Europa. 

Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. 19. Legislaturperiode. 

2018. 03. 12. Forrás: 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/847984/5b8bc23590d4cb2892b3

1c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1 (Megtekintve: 2020. 03. 

24.) 

 

LUTZ, Martin (2022): Ehemaliger Hip-Hop-Künstler leitet Stab von Faeser. Die Welt, 2022. 03. 03. 

Forrás: https://www.welt.de/politik/deutschland/article237254907/Nancy-Faeser-

Ehemaliger-Hip-Hop-Kuenstler-leitet-Stab-von-Faeser.html  (Megtekintve: 2022. 03. 29.) 

 

ORBÁN, Viktor: „Mit der Migrationskrise 2015 zerbrach unsere Einigkeit“, Bild, 2021. 12. 08. For-

rás: https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/orbn-ueber-merkel-mit-der-

migrationskrise-2015-zerbrach-unsere-einigkeit-78477236.bild.html (Megtekintve: 2022. 03. 

25.) 

 

PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE: Programme de la présidence. 2022. Forrás: 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/programme/programme-de-la-

presidence/ (Megtekintve: 03. 29.) 

 

SPD (2021): Das Zukunftsprogramm der SPD. Wofür wir stehen. Was uns antreibt. Wonach wir streben. 

SPD, 2022. 05. 09. Forrás: 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-

Zukunftsprogramm.pdf  (Megtekintve: 2022. 03. 20.) 

 

STATISTA (2022): Gesamtzahl der offiziell gezählten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland im 

April 2022. Statista, 2022. 04. 08. Forrás: 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237254907/Nancy-Faeser-Ehemaliger-Hip-Hop-Kuenstler-leitet-Stab-von-Faeser.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237254907/Nancy-Faeser-Ehemaliger-Hip-Hop-Kuenstler-leitet-Stab-von-Faeser.html
https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/orbn-ueber-merkel-mit-der-migrationskrise-2015-zerbrach-unsere-einigkeit-78477236.bild.html
https://www.bild.de/politik/kolumnen/kolumne/orbn-ueber-merkel-mit-der-migrationskrise-2015-zerbrach-unsere-einigkeit-78477236.bild.html
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/programme/programme-de-la-presidence/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/programme/programme-de-la-presidence/
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/SPD-Zukunftsprogramm.pdf


 

 

HORIZONT 2022/12 

15 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1294820/umfrage/kriegsfluechtlinge-aus-der-

ukraine-in-deutschland/ (Megtekintve: 2022. 04. 11.) 

 

STUTTGARTER NACHRICHTEN (2021): Ampel-Vertrag zeigt „brutale Offenheit“ bei Migration. 

Stuttgarter Nachrichten, 2021. 11. 25. Forrás: https://www.stuttgarter-

nachrichten.de/inhalt.ralph-brinkhaus-ampel-vertrag-zeigt-brutale-offenheit-bei-

migration.7da1c020-a6b5-478c-ae66-65a25805db92.html (Megtekintve: 2022. 03. 25.) 

 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG (2022): Die Hoffnung auf das gute Beispiel. Süddeutsche Zeitung, 2022. 

01. 14. Forrás: https://www.sueddeutsche.de/politik/faeser-migration-eu-1.5507855 (Megte-

kintve: 2022. 03. 29.) 

 

TAGESSCHAU (2022): Erster Flug aus Moldau gelandet. Tagesschau, 2022. 03. 25. Forrás: 

https://www.tagesschau.de/inland/ukraine-gefluechtete-moldau-deutschland-101.html 

(Megtekintve: 2022. 03. 29.) 

TAGESSCHAU (2022a): Millionenhilfe für Moldau. Tagesschau, 2022. 04. 05. Forrás: 

https://www.tagesschau.de/inland/moldau-geberkonferenz-bundesregierung-101.html 

(Megtekintve: 2022. 04. 05.) 

 

WALLIS, Emma (2022): 'Germany needs migration to maintain productivity'. InfoMigrants, 2022. 01. 

12. Forrás: https://www.infomigrants.net/en/post/37802/germany-needs-migration-to-

maintain-productivity (Megtekintve: 2022. 03. 31.) 

 

 

 

 

  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1294820/umfrage/kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1294820/umfrage/kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine-in-deutschland/
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ralph-brinkhaus-ampel-vertrag-zeigt-brutale-offenheit-bei-migration.7da1c020-a6b5-478c-ae66-65a25805db92.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ralph-brinkhaus-ampel-vertrag-zeigt-brutale-offenheit-bei-migration.7da1c020-a6b5-478c-ae66-65a25805db92.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ralph-brinkhaus-ampel-vertrag-zeigt-brutale-offenheit-bei-migration.7da1c020-a6b5-478c-ae66-65a25805db92.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/faeser-migration-eu-1.5507855
https://www.tagesschau.de/inland/ukraine-gefluechtete-moldau-deutschland-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/moldau-geberkonferenz-bundesregierung-101.html
https://www.infomigrants.net/en/post/37802/germany-needs-migration-to-maintain-productivity
https://www.infomigrants.net/en/post/37802/germany-needs-migration-to-maintain-productivity


 

 

HORIZONT 2022/12 

16 

 

HORIZONT ELEMZÉSEK 

A Migrációkutató Intézet elektronikus kiadványsorozata 

 

 

 

 

Kiadó: Migrációkutató Intézet 

Szerkesztés és tördelés: Kóczán András Imre 

Lektorálta: Dr. habil. Marsai Viktor 

Borítókép: shutterstock.com 

 

A kiadó elérhetősége: H-1518 Budapest, Pf. 155 

Tel.: +36 1 372 0191 

E-mail: info@migraciokutato.hu 

 

 

Az elemzés és annak következtetései kizárólag a szerző magánvéleményét tükrözik és nem tekinthe-

tők a Migrációkutató Intézet álláspontjának. 

 

 

© Tóth Bettina, 2022 

© Migrációkutató Intézet, 2022 

ISSN 2677-1780 

  

mailto:info@migraciokutato.hu

