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Tisztelt Olvasónk! 

 

Megjelent Migrációs Körképünk legfrissebb száma, amely az európai és a nemzetközi 
migrációs trendekkel kapcsolatos híreket, aktuális eseményeket szemlézi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.migraciokutato.hu/migracios-korkep/
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EURÓPA 

 
Frontex: több mint 114 ezer illegális határátlépés történt az Európai Unió külső határainál  
2022 első felében az előzetes számítások szerint mintegy 114 720 jogszerűtlen határátlépés történt az Európai Unió 
külső határainál. Ez mintegy 84%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A legjelentősebb növekedést a 
nyugat-balkáni útvonalon regisztrálták, ahol az észlelések száma közel háromszorosára nőtt 2021 első hat hónapjához 
képest: 55 321 eset. Ezen az útvonalon elsősorban szíriai, afganisztáni és törökországi migránsok fordultak meg. Ez a 
növekedés a már a Nyugat-Balkánon tartózkodó migránsok átkelési kísérleteinek tulajdonítható. A közép-mediterrán 
útvonalon a Frontex 25 164 illegális határátlépést regisztrált, 23%-kal többet, mint 2021 első hat hónapjában. Csak 
júniusban 5 651 jogszerűtlen határátlépést jegyeztek fel ezen az útvonalon, ami megegyezik a tavalyival. Az itt érkezők 
túlnyomórészt bangladesi, egyiptomi és tunéziai állampolgárok voltak. A keleti szárazföldi határszakaszon a Frontex 
2 452 esetet regisztrált, 141%-kal többet, mint tavaly. Ezen az útvonalon elsősorban ukrán, iraki és fehérorosz 
nemzetiségűek jelentek meg. A kelet-mediterrán útvonalon az észlelések száma továbbra is magas, 17 957 érkezés 
(+125%), ami a Ciprusra érkezők számának folyamatos emelkedésének (12 407) köszönhető. 
 

 
 

[Frontex] 
 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-june-western-balkan-route-most-active-oPV0mM
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Németország évente 22 000 szíriainak ad állampolgárságot 2024-től  
A Német Integrációs és Migrációs Ügynökség (SVR) készített egy tanulmányt, amelyben többek között az olvasható, 
hogy 2024-től minden évben legalább 22 000 szíriainak adnak állampolgárságot Németországban. A Der Tagesspiegel 
című német lap arról számolt be, hogy a német állampolgárok száma valószínűleg jelentősen megnő a következő 
néhány évben, és sokuk szíriai gyökerekkel rendelkezik majd. Az SVR szerint csak 2020-ban mintegy 6 700 szíriai 
kapta meg a német állampolgárságot, ami körülbelül 73,6%-os növekedés az azt megelőző évhez képest. 

[Syria tv] 
 
 

Ausztria: hárommillió euró segély Libanonnak a menekültek élelmezésének biztosításához 
Karl Nehammer kancellár és Klaudia Tanner védelmi miniszter Libanonban tettek látogatást, ahol ENSZ mandátum 
alatt 185 osztrák katona teljesít szolgálatot. Az utazás alkalmával bejelentést tettek egy hárommillió euró keretösszegű 
gyorssegélyről, amelyet az ENSZ Világélelmezési Programján keresztül a Libanonban tartózkodó menekültek 
ellátására szánnak. Ötszázezer euró ebből olyan nem kormányzati szervezeteknek jut, amelyek az úgynevezett 
helyszíni segítségnyújtásban (Hilfe für Ort) vesznek részt. 

[der Standard] 
 
 

Németország: csökken a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények aránya  
A német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (Bundeskriminalamt) adatai szerint a bevándorlók aránya a bűncselekmények 
elkövetésével gyanúsítottak között immár harmadik éve csökken. Tavaly összesen mintegy 1,78 millió feltételezett 
bűnözőt regisztráltak, amelynek 7,1 százaléka volt menedékkérő, elismert menekült, megtűrt személy vagy illegálisan 
Németországban tartózkodó. A bevándorlók aránya a 2018-as 8,6%-ról már a harmadik egymást követő évben 
csökkent. A nemzetiségek között azonban jelentős különbségek vannak. A jelentés szerint a Szíriából, Afganisztánból 
és Irakból - a három fő származási országból - érkező személyek sokkal kevesebb bűncselekményt követtek el, mint 
a más államokból érkező bevándorlók. Az olyan országokból, mint Nigéria, Algéria, Marokkó, Grúzia és Tunézia 
érkezők a lakosságon belüli számukhoz képest felülreprezentáltak voltak. Ennek fényében a CDU/CSU felszólította a 
kormánykoalíciót, hogy a Maghreb-országokat és Grúziát tekintsék biztonságos származási országoknak. Egy ilyen 
lépés felgyorsítaná a menekültügyi eljárásokat, és „jelzést küldene” ezeknek az országoknak, hogy a Németországba 
való kivándorlásnak „nincs értelme”. A Migrációért és Menekültekért Felelős Szövetségi Hivatal (BAMF) szerint Berlin 
jelenleg az Európai Unió tagállamait, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Ghánát, Koszovót, Észak-Macedóniát, 
Montenegrót, Szenegált és Szerbiát tekinti biztonságos származási országnak. 

[Info Migrants] 
 

Fegyvereket és lőszert foglaltak le a szabadkai migránsok közötti leszámolást követően 
A július 2-i, halálos áldozattal járó, migránsok közötti lőfegyveres összetűzést követően a szerb belügyminiszter 
operatív rendőrségi egységet állított fel az eset felderítése érdekében. 85 illegális migráns ellen indítottak eljárást, 
közülük hat személyt letartóztattak. A hatóságok elkoboztak 3 automata gépkarabélyt, 1 puskát, 2 pisztolyt, 182 lőszert, 
késeket, machetéket, bokszereket, valamint csekély mennyiségű marihuánát és pszichoaktív anyagokat, illetve 3 
hamisított útlevelet és 3 hamisított személyi igazolványt. 

[Subotičke] 
 
 

Embercsempészeket tartóztattak le Bosznia-Hercegovinában 
Június 16-án két szarajevói és egy bihácsi illetőségű embercsempészt tartóztattak le a boszniai Szerb Köztársaság 
rendőrei Banja Lukaban. Audi és Volkswagen Passat típusú személyautókkal 12 illegális migráns csempészésében 
működtek közre. 

[Avaz] 
 
 
 

https://www-syria-tv.cdn.ampproject.org/c/s/www.syria.tv/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-2024-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-22-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85?amp=1
https://www.derstandard.at/story/2000137452169/im-sowjetflieger-zum-friedenseinsatz-nehammer-bei-un-truppen-im-libanon
http://www.infomigrants.net/en/post/41944/germany-rate-of-crimes-committed-by-migrants-sinks
https://suboticke.rs/vesti/hronika/uhapseno-sest-migranata-protiv-dvojice-podnete-krivicne-prijave/
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/758495/uhapsene-dvije-osbe-iz-sarajeva-i-jedna-iz-bihaca-zbog-krijumcarenja-12-migranata
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Az ukránok a finnországi mezőgazdasági idénymunka helyett inkább a hazájukat védik  
Oroszország február 24-i inváziója óta jelentősen csökkent a finnországi mezőgazdasági idénymunkára 
munkaengedélyt kiváltó ukrán állampolgárok száma a tavalyi év azonos időszakával összevetve.  A finn bevándorlási 
hivatal adatai szerint tavaly összesen 13 870 engedélyt állítottak ki idénymunka végzésére. E kiadott engedélyek 
túlnyomó többségét, 95,7 százalékát ukrán állampolgárok igényelték. Idén 4 456 idénymunkás-igazolványt adtak ki, 
ami jelentős visszaesést jelent, ugyanis a munkaengedélyeket túlnyomórészt már az év első hónapjaiban kiállítják. A 
finn mezőgazdasági munkaerőhiányt némiképp enyhíti, hogy az Ukrajna elleni orosz inváziót követően 32 776 
ideiglenes védelem iránti kérelmet nyújtottak be a finn hatóságokhoz, amelyekből július 13-ig 31 284 kérelmet hagytak 
jóvá. Azok az ukránok, akik ideiglenes védelemben részesülnek, szabadon vállalhatnak munkát Finnországban, egy 
részük pedig farmokon helyezkedett el. 
  

[Schengenvisainfo] 
 
A szlovén hadsereg megkezdte a határkerítés elbontását  
Az új szlovén kormány döntését követően a hadsereg megkezdte a 2015-ben a szlovén-horvát határszakaszra 
felállított határkerítés elbontását. Tatjana Bobnar belügyminiszter szerint a határkerítések nem jelentenek megfelelő 
megoldást az illegális migráció ellen. Rendőri vezetők bejelentése szerint a kerítés elbontását megnövelt számú 
rendőrrel, illetve új eljárások bevezetésével váltják ki. 

[AP News] 
 

Feltételezett embercsempészt fogtak el a szlovén hatóságok  
A szlovén rendőrség előállított egy szír állampolgárt, akit 17 migráns Szlovéniába csempészésével gyanúsítanak. A 17, 
többségében afgán és iráni migráns a felfedezésüket követően egy befogadóközpontba került átszállításra. A szlovén 
kormány adatai szerint az ország a tavalyi évhez viszonyítva nagyobb migrációs nyomás alatt áll.  

[Info Migrants] 
 
 

Albánia a legnagyobb népességcsökkenést elszenvedő országok között  
Az EUROSTAT jelentése szerint Románia, Bulgária és Horvátország mellett Albánia szenvedte el a legnagyobb 
népességcsökkenést 1990-től kezdődően. Az adatok szerint 1990 óta az ország népességének 15%-át vesztette el. A 
nagyarányú népességfogyás elsősorban a nagyarányú elvándorlásnak, valamint az elöregedő társadalomnak 
köszönhető.  

[Albanian Daily News] 
 

Harmadával csökkent a Szlovéniába költözők száma tavaly a tavalyelőttihez képest  
Szlovéniában tavaly 2017 óta a legalacsonyabb pozitív nettó migrációs egyenleget regisztrálták, mivel csupán 2 480 
fővel többen költöztek be, mint ki. A 2020-as évhez képest a beköltözők száma több mint harmadával csökkent, míg 
a kiköltözők száma közel 20%-kal nőtt – közölte a statisztikai hivatal. 

[STA.si] 
 

Az ukrán menekültek kétharmada nem térne haza  
Az orosz invázió elől menekülő ukránok többsége azt tervezi, hogy a befogadó országaikban maradnak egészen addig, 
amíg a harcok véget nem érnek és javul a biztonsági helyzet hazájukban – derül ki az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosságának (UNHCR) új felméréséből. „A válaszadók 65%-a számolt be arról, hogy a jelenlegi befogadó 
országában szeretne maradni, 9%-uk pedig másik állam területére költözne a következő hónapokban” – áll a szerdán 
közzétett jelentésben. A „Felfüggesztett életek: az ukrajnai menekültek profiljai és szándékai” című felmérés 
eredményei mintegy 4 900 ukrán menekülttel készült interjún alapulnak, amelyeket 2022. május közepe és június 
közepe között rögzítettek Csehországban, Moldovában, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és hazánkban. 

[UNHCR] 
 
 

https://www.schengenvisainfo.com/news/farms-in-finland-witness-devastatingly-low-numbers-of-seasonal-workers-due-to-the-war-in-ukraine/
https://apnews.com/article/migration-poverty-croatia-slovenia-3783f3420975f887800683841deb7bdb
https://www.infomigrants.net/en/post/41910/alleged-migrant-smuggler-detained-in-slovenia
https://albaniandailynews.com/news/albania-among-countries-with-largest-population-decline-eurostat-1
https://english.sta.si/3061256/slovenias-positive-net-migration-lowest-since-2017
https://www.unhcr.org/hu/13395-unhcr-felmeres-az-ukrajnai-menekultek-remelik-hogy-hazaterhetnek.html
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A Frontex befejezi a litvániai határvédelmi műveletét  
Az EU határvédelmi ügynöksége, a Frontex leállítja különleges műveletét Litvániában és arra utalt, hogy visszatér 
Magyarországra. A varsói székhelyű ügynökség ügyvezető igazgatója, Aija Kalnāja július 12-én kedden azt válaszolta 
egy európai parlamenti képviselő kérdésére, hogy a továbbiakban nem terveznek segítséget nyújtani Vilniusnak. 
„Holnaptól [július 13-tól] nem veszünk részt és nem támogatjuk Litvániát a határvédelemben” – mondta. 
 

[EUobserver] 
 

Megindult az Oroszországot elhagyók második hulláma  
Amikor Oroszország február 24-én támadást indított Ukrajna ellen, sok orosz állampolgár élete egyik napról a másikra 
tarthatatlanná vált – számol be róla a CNBC. Ugyan arról nincsenek pontos adatok, hányan hagyták el Oroszországot 
a háború miatt, egyes felmérések szerint kb. 200 ezerre tehető a politikai okokból kivándorlók száma. A legtöbben 
Oroszországból Törökországba, Georgiába, Örményországba, Izraelbe és a balti államokba távoztak. A menekülők 
„első hulláma” főként rendszerellenes művészekből és újságírókból állt, azonban egyre többen vándorolnak más 
országokba a technológiai szektorból is, elindítva ezzel a „második hullámot”, az „IT-kereskedelmi hullámot”. Az IT-
szektorból a legtöbben Franciaországba, az Egyesült Királyságba, Spanyolországba, Ciprusra, Törökországba, 
Indonéziába és Thaiföldre mennek Oroszországból. 

[CNBC] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://euobserver.com/migration/155523
https://www.cnbc.com/2022/07/14/russians-flee-putins-regime-after-ukraine-war-in-second-wave-of-migration.html


 

 
6 
 

AFRIKA 

 
Tovább nő a belső menekültek száma Szomáliában 
Az aszály és az élelmiszerár-növekedés miatt egy hónap alatt további 112 000 ember menekült el otthonából 
Szomáliában. A lakosság csaknem fele, több mint hétmillió ember szorul élelmiszersegélyre. 

[Hiiraan] 
 

A Frontex munkamegállapodást írt alá az EUCAP Sahel Nigerrel  
Az Európai Unió és Niger fokozta együttműködését. A Frontex ideiglenes ügyvezető igazgatója, Aija Kalnaja és az 
EUCAP Sahel Niger missziójának vezetője, Antje Pittelkau Brüsszelben július 15-én aláírta a Frontex és az Európai Unió 
nigeri kapacitásépítő missziója közötti munkamegállapodást. Az aláírási ceremóniára Hamadou Adamou Souley nigeri 
belügyminiszter brüsszeli hivatalos látogatása alkalmával került sor, aki korábban kétoldalú megbeszélést folytatott 
Ylva Johansson belügyi biztossal. Az együttműködés keretében célul tűzték ki a bűnszervezetek üzleti modelljének 
felszámolását, a migránsok kizsákmányolásának megakadályozását és alapvető jogaik védelmét. A migránscsempészet 
elleni küzdelemre irányuló operatív partnerség a közös elköteleződést tükrözi, és a migránscsempészet elleni 
megújított uniós cselekvési tervben (2021-2025) meghatározott közös célkitűzések elérésére irányul. 

[Frontex] 
 

Tizenkét halott egy togói támadásban 
Az ország történetében ez volt a legvéresebb dzsihádista támadás, és más rajtaütésekről is érkeztek meg nem erősített 
hírek, amelyekben szintén tucatnyi ember vesztette életét. A Száhelben tevékenykedő szélsőségesek egyre inkább 
kiszélesítik működési területeket a Guineai-öböl partvidékére is. 

[Voanews] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/July/186993/somalia_s_drought_related_displacement_increases_231_un.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-signs-working-arrangement-with-eucap-sahel-niger-R8bj2Z
https://www.voanews.com/a/at-least-12-killed-in-raids-on-northern-togo-villages/6661265.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 
A melillai tragédia után: európai-marokkói megállapodás a csempészhálózatok felszámolásáról  
Az Európai Unió és Marokkó 2022. július 8-án „megújított partnerséget” indított az embercsempészet elleni küzdelem 
érdekében a melillai tragédiát követően, amely során legalább 23 bevándorló vesztette életét, miközben megpróbáltak 
bejutni a Marokkótól északra fekvő spanyol enklávéba. A partnerség többek között a rendőri szervek közötti 
együttműködés fokozását, az illegális bevándorlás kockázataira való figyelemfelhívást, valamint a Marokkó és az 
Európai Unió ügynökségei közötti kooperáció erősítését foglalja magában. 

[Info Migrants] 
 

 
 
 
 
 

 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/41812/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
Frontex által vezetett összeurópai akcióban csaptak le embercsempészekre 
Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) által vezetett nemzetközi művelet során 82 embercsempészt 
tartóztattak le. A június 24. és július 4. közötti, összehangolt akcióba az Europolt, az Eurojustot és az Interpolt is 
bevonták. Franciaországból Nagy-Britanniába, a La Manche csatornán keresztül kétezer-ötszáz és háromezer euró 
közötti tarifákon juttatták volna át az embercsempészek a migránsokat. Az összeurópai akció során a moldovai 
hatóságok sikeresen megakadályozták, hogy két gyermeket Izraelbe csempésszenek hamis gyámügyi iratokkal. 
Többek között Nagy-Britanniában, Franciaországban, Hollandiában, Németországban és Bosznia-Hercegovinában is 
őrizetbe vettek gyanúsítottakat.   
 

[Schengenvisainfo] 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

https://www.schengenvisainfo.com/news/82-human-smugglers-arrested-in-an-operation-led-by-frontex/
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AMERIKA 

 
Mexikó 1,5 milliárd dollárral járul hozzá az USA-val közös határ infrastruktúrájának javításához  
Július 12-én Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök ígéretet tett arra, hogy országa 1,5 milliárd dollárral fog 
hozzájárul az USA-val közös határ infrastruktúrájának javításához. A beruházás egy több éves közös program részét 
képezi, amelynek a pontos részletei egyelőre nem ismertek, valamint az sem világos, hogy a határbiztonságot milyen 
eszközökkel tervezik majd javítani.  
 

[ABC News] 
 

Texasban a határőröknek már csak a 30%-a tud ellátni járőrfeladatokat  
Henry Cuellar texasi demokrata kongresszusi képviselő elmondása szerint az Egyesült Államok déli határán dúló 
migrációs válság miatt a Texasban állomásozó határőröknek már csak a 30%-a tud tényleges járőrfeladatokat ellátni. 
A Fox Newsnak adott interjúban a képviselő hozzátette, hogy jelenleg a határőrség emberállományának 60%-a a 
határra érkező migránsok regisztrálásával és gondozásával van elfoglalva, további 10% pedig adminisztratív 
feladatokat lát el.  
 

[Fox News] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://abcnews.go.com/Politics/abc-mexico-pay-15-billion-us-border-security/story?id=86672772
https://www.foxnews.com/media/texas-democrat-warns-30-border-agents-handling-security-operations
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Afganisztán: 20 millió dolláros partnerségi megállapodás az UNDP-vel és a Világbankkal  

Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP), a Világbank és Afganisztán 20 millió dolláros partnerségi megállapodást írt alá 
humanitárius, gazdasági és fejlesztési kezdeményezések támogatására Afganisztán-szerte. A megállapodás 
keretösszege olyan projekteket fog támogatni, amelyek segítik az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz való 
hozzáférést és növelik az élelmezésbiztonságot. 

[TOLO News] 

Üzbegisztán: kétnapos nemzetközi konferencia Afganisztán jövőjéről 

Üzbegisztán ad otthont egy kétnapos nemzetközi konferenciának, amelyre több mint 20 ország delegációja hivatalos. 
A konferencia fő célja, hogy olyan intézkedéscsomagot dolgozzon ki és javaslatokat fogalmazzon meg, amelyekkel a 
nemzetközi közösség és az afgán kormány együttesen érheti el az ország stabilitását, a regionális együttműködés és 
a konfliktus utáni újjáépítés pedig minden részes fél érdekeinek megfeleljen. Elemzők úgy vélik, a konferencia 
enyhítheti Afganisztán nemzetközi elszigeteltségét. 

[TOLO News] 

Az iráni külügyminisztérium arra kéri Kabult, biztosítsa a két ország közötti határszakaszt  

Nasszer Kanani, az iráni külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy a határok biztosítása fontos a két ország 
közötti kereskedelmi kapcsolatok szélesítése szempontjából. „Megértjük Afganisztán helyzetét, de az Iráni Iszlám 
Köztársaság elvárja Afganisztán de facto hatóságaitól, hogy teljes felelősséget vállaljanak a közös határszakasz afgán 
oldalának biztonságáért” - mondta. Helyi források szerint múlt hét kedden ismét összecsapás történt a két ország 
határőrei között. 

[TOLO News] 

Afganisztán: legalább 26 ember vesztette életét a közelmúltbeli áradásokban Uruzgan tartományban  

A közelmúltbeli áradásokban legalább 26 ember vesztette életét Uruzgan tartományban, az anyagi károk hatalmasak. 
Sok család elvesztette minden ingóságát, sőt, sok helyen az állatállomány is elpusztult. A lakosságnak azonnali 
humanitárius segítségre van szüksége, az áradások az ország egész területét súlyosan érintették.  

[TOLO News] 
 

https://tolonews.com/afghanistan-178947
https://tolonews.com/afghanistan-178914
https://tolonews.com/afghanistan-178931
https://tolonews.com/afghanistan-178891
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Keresztények menekülnek Mianmarból Indiába  
Mianmar túlnyomórészt keresztény Chin államából továbbra is több százan menekülnek a konfliktus elől, és a 
szomszédos indiai Mizoram államban keresnek menedéket. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) által a 
héten kiadott legfrissebb jelentés szerint július 1-jéig 726 újonnan érkezett személy tartózkodott India északkeleti 
részén, így a menekültek száma 41 ezerre emelkedett. A jelentés szerint több mint 76 százalékuk Mizoramban, 13 
százalékuk pedig Manipurban keresett menedéket. 
 

[UCA News] 

https://www.ucanews.com/news/more-myanmar-christian-refugees-flee-to-indias-mizoram/98036

