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Migrációs Körkép 

2022.08.01. ‖ 31. szám 

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  

 
Kiszivárgott OLAF-jelentés: visszakényszerítésekben vett részt, majd eltussolta azokat a Frontex  
Az Európai Unió külső határőrizeti ügynökségének, a Frontexnek a korábbi vezetője tudott a migránsok Görögország 
általi illegális kitoloncolásáról, sőt a visszaküldések egy részét társfinanszírozta – írja a Der Spiegel. A Frontex már 
nagyon korán tudott a menedékkérők Törökországba történő illegális és olykor brutális visszaküldéséről – áll az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) bizalmas jelentésében, amelynek kiszivárgott példányát a Le Monde című napilap 
és a Lighthouse Reports oknyomozó honlap is megtekintette. „Ahelyett, hogy megakadályozták volna ezeket a 
visszakényszerítéseket, a korábbi ügyvezető igazgató, Fabrice Leggeri és munkatársai eltussolták azokat. Hazudtak az 
Európai Parlamentnek, és eltitkolták, hogy az ügynökség az európai adófizetők pénzéből támogatott néhány 
pushbacket” – foglalta össze a német lap.  

[Euronews] 
 

 
Németország: egyre több személy érkezik munkavállalás céljából az EU-n kívülről 
A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021-ben jelentősen megnőtt azon külföldiek száma, akik az Európai 
Unión kívüli országból érkeztek Németországba munkavállalás céljából. A legtöbben indiai állampolgárok voltak. A 
hivatal mintegy 295 ezer embert vett nyilvántartásba az előző év végén, akik keresőtevékenység miatt rendelkeztek 
ideiglenes tartózkodási engedéllyel. Ez háromszoros növekedést jelent 2011-hez képest. A statisztikából az is kiderül, 
hogy minden negyedik ember rendelkezett úgynevezett kék kártyával, ami többek között egyetemi végzettséghez és 
konkrét állásajánlathoz kötött. A nem uniós országokból érkező munkavállalók számánál lényegesen nagyobb volt 
azoknak a száma, akik az EU-n belüli országokból érkeztek Németországba dolgozni. Tavaly ez 1,65 millió emberre 
vonatkozott, amely 2017-hez képest 19 százalékos növekedést jelent. 

[MIGazin] 
 
 

Ausztria: A lakosság több mint negyede rendelkezik migrációs háttérrel 
Az osztrák Statisztikai Hivatal bejelentése szerint 25,4%-ra emelkedett az országban tartózkodó migrációs hátterű 
személyek száma. A hivatal adatai szerint 1 587 000 migrációs hátterű személy él az országban, közülük a legnagyobb 
csoportot a németek képezik. A Statisztikai Hivatal jelentése szerint az orosz-ukrán háború következményeként 
megnégyszereződött az országban tartózkodó ukrán állampolgárok száma, valamint az orosz kisebbség száma is 
növekedett.  

[Info Migrants] 
 

 
Nehezen jutnak munkához az ukránok Németországban 
Becslések szerint február vége óta 900 ezer ukrán menekült Németországba, hogy elkerülje a hazájában dúló háborút. 
Bár a német állam biztonságot és munkalehetőségeket ígért, jelenleg 350 ezer ukrán regisztrált álláskereső az 
országban. Az Európai Unió irányelve értelmében az Ukrajnából érkező menekültek legfeljebb három évre védelmi 
státuszt kapnak bármelyik tagállamban, hozzáféréssel az egészségbiztosításhoz és a munkaerőpiachoz. 

[DW] 
 

https://www.euronews.com/my-europe/2022/07/29/leaked-report-finds-frontex-covered-up-illegal-migrant-pushbacks-by-greek-authorities
https://www.migazin.de/2022/07/25/mehr-menschen-nicht-eu-staaten/
https://www.infomigrants.net/en/post/42175/over-a-quarter-of-austrians-have-a-migration-background
https://www.dw.com/en/ukrainian-refugees-face-poor-job-prospects-in-germany/a-62600360
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Lengyelország szerint a Belaruszból érkező migránsok orosz vízummal rendelkeznek 
Lengyel határőrök szerint a Belaruszból érkező migránsok egy része orosz vízummal rendelkezik, ami tovább mélyíti 
Varsó azon gyanúját, miszerint Moszkva áll a folyamatban lévő keleti migrációs válság mögött. A határvédelmi szervek 
naponta számolnak be arról, hogy a belorusz területekről érkező migránsok állításuk szerint Oroszországból jöttek, 
vagy jártak már ott. A határszakasz 2021-től egy új migrációs útvonalnak ad otthont, amelyen Minszk szándékos 
destabilizációs céllal tartja fenn az illegális migrációs nyomást. 

[The National News] 
 
 

Oroszország bezárja izraeli migrációs ügynökségét 
A Kreml bezárja az Izraelbe irányuló zsidó migrációt segítő ügynökségét azt követően, hogy Tel-Aviv nemtetszését 
fejezte ki az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban. A Zsidó Ügynökség oroszországi fiókjának felszámolását az 
Igazságügyi Minisztérium kérvényezte. A Zsidó Ügynökség egy, az izraeli kormánnyal szoros kapcsolatban álló civil 
szervezet. 

[The Guardian] 
 
 

Hamis boszniai útlevelekkel éltek vissza 
Bosznia-Hercegovinában vádat emeltek egy 26 éves nő ellen, aki boszniai állampolgárok útlevelével kísérelt meg a 
tuzlai nemzetközi repülőtérről Svédországba juttatni két szír és egy marokkói állampolgárt . A gyanúsított boszniai 
állampolgár.  

[Avaz] 
 
 

Lőtt sérüléssel szállítottak egy migránst a szabadkai kórházba 
Július 28-án csütörtökön éjjel fél tízkor Szabadka északi határában, a Makkhetesi erdőben lőfegyvertől származó 
sérüléssel szállítottak kórházba egy migránst. Az illető állítólag a szerb–magyar határon kísérelt meg átkelni, A hónap 
elején ugyanezen a határ menti erdőszakaszon migránsok közötti lövöldözésben egy migráns életét vesztette. 

[Subotica.com] 
 
 

Nő a migrációs nyomás Cipruson 
48 órán belül 120 illegális migránst értek tetten a ciprusi hatóságok, amint a szigetországban megkíséreltek partra 
szállni. Törökországból és Libanonból indultak útnak. A helybéliek aktívabb parti ellenőrzést sürgetnek a ciprusi 
hatóságok részéről.  

[Schengenvisa Info] 
 
 
Július 31-ével zárult a legalizációs program Írországban 
Több mint 7 200 Írországban élő, papírokkal nem rendelkező migráns nyújtott be kérelmet a státuszuk legalizálását 
célzó programra. Az Ír Migránsjogi Központ szerint a hozzá segítségért fordulók legalább 12%-a éppen csak nem felel 
meg a program jogosultsági feltételeinek. A vasárnap záruló program keretében már több mint 1 450 ember kapott 
engedélyt arra, hogy Írországban maradhasson. Az Ír Migránsjogi Központ becslései szerint a program hat hónappal 
ezelőtti, 2022. január 31-i megnyitásakor 15 000-17 000 okmány nélküli ember, köztük akár 3 000 gyermek is élt 
Írországban. 

[RTE] 
 

Embercsempész csoportot számolt fel a szerb rendőrség  
A szerb hatóságok közléses szerint sikeresen felszámoltak egy embercsempész csoportot a magyar-szerb határ 
közelében. Az akció során több fegyvert és okmányt lefoglaltak, valamint 120 irreguláris migránst is találtak. A 
rendőrség szerint a sikeres elfogás a szabadkai lövöldözést követő megemelt rendőri jelenlét eredménye. 

[AP News] 
 

https://www.thenationalnews.com/world/europe/2022/07/27/poland-claims-migrants-arriving-from-belarus-have-russian-visas/
https://www.theguardian.com/world/2022/jul/26/russia-closure-israel-migration-jewish-agency-ukraine
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/759332/tuzilastvo-bih-podiglo-optuznicu-protiv-djevojke-za-krijumcarenje-migranata
https://www.subotica.com/vesti/migrant-ranjen-iz-vatrenog-oruzja-sinoc-u-sumi-na-makovoj-sedmici-id44653.html
https://www.schengenvisainfo.com/news/more-migrants-are-arriving-in-cyprus-country-risks-of-becoming-a-new-immigration-path/
https://www.rte.ie/news/ireland/2022/0728/1312683-undocumented-migrants/
https://apnews.com/article/africa-hungary-migration-western-europe-770d73ea71315d67ab38f2bacf68bf04
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Szijjártó: Magyarország és Ausztria megerősíti az együttműködést az illegális migráció ellen  
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a magyar hatóságok összesen 130 000 migráns illegális 
határátlépését akadályozták meg, emellett pedig 900 migránst tartóztattak le erőszakos cselekmények miatt. A 
miniszter szerint Ausztria kész segítséget nyújtani az újonnan létrehozott határvadász egység kiképzéséhez, valamint 
további rendőrökkel támogatni a magyar-szerb határszakasz védelmét.  

[Hungary Today] 
 

  

https://hungarytoday.hu/austria-hungary-further-intensify-cooperation-against-illegal-migration-states-foreign-minister-szijjarto/
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AFRIKA 

 

Év végéig 50 millióra nőhet az élelmiszersegélyre szorulók száma Kelet-Afrikában 
A kelet-afrikai regionális szervezet, a Kormányközi Fejlesztési Hatóság (IGAD) előrejelzései szerint a jelenlegi 20 
millióról év végéig 50 millió főre nőhet azok száma, akik nem jutnak hozzá elegendő élelmiszerhez. Július végére 
hárommillióra nőtt az éhezők száma, és egyre többen halnak meg az alultápláltság következtében. 

[Hiiraan] 
 
 

Újabb halálos támadások Maliban 
A dzsihádista szélsőségesek egyszerre három helyen csaptak le az országban. A Moptit, Sokolót és Kalumbát ért 
koordinált támadásokban legkevesebb 15 katona és három civil vesztette életét. A mali hadsereg beszámolói szerint 
48 támadóval végeztek. Az elmúlt hónapokban tovább nőtt az instabilitás a nyugat-afrikai migrációs folyamatok egyik 
kulcsországában. 

[Voanews] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://hiiraan.com/news4/2022/July/187135/east_africa_bloc_says_50_million_face_acute_food_insecurity.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/mali-insurgent-attacks/6677639.html
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Földközi-tenger: 48 órán belül közel 700 bevándorlót mentettek ki 
A bevándorlók az időjárás javulásával továbbra is a régi, rozoga és túlzsúfolt hajókon kelnek át a Földközi-tengeren, 
rossz körülmények között, gyakran mentőmellény nélkül, kevés élelemmel a fedélzeten. A Földközi-tengeren működő 
humanitárius hajók 48 óra leforgása alatt több mint 700 embert mentettek ki, akik közül több mint 100-an voltak 
kiskorúak. 

[Info Migrants] 
 
 

27 bevándorlót evakuáltak, majd Olaszországba szállítottak a líbiai fogolytáborokból  
Az Orvosok Határok Nélkül nevű civil szervezet bejelentette, hogy 27 bevándorlót evakuáltak a líbiai fogolytáborokból, 
és egy humanitárius folyosón keresztül repülővel Olaszországba szállították őket. A bevándorlókat a fogolytáborokban 
kínzásnak, erőszaknak és rossz bánásmódnak tették ki, azonban Olaszországban orvosi és pszichológiai ellátásban 
részesülnek, és biztonságos helyen szállásolják el őket. 

[Info Migrants] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/42131/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-700-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-48-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9
http://www.infomigrants.net/ar/post/42169/%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A--%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-27-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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AMERIKA 

 
USA: Demokrata nagyvárosok polgármesterei aggódnak az irreguláris migráció miatt 
New York és Washington demokrata polgármesterei aggodalmukat fejezték ki, hogy a városaikat elárasztó irreguláris 
migránsok túlterhelik az általuk vezetett település szociális hálóját. A két város polgármestere Greg Abbott 
republikánus texasi kormányzót hibáztatja, utóbbi ugyanis április óta ingyenes buszjáratokat szervez a mexikói 
határon beengedett irreguláris migránsoknak Washingtonba. Abbott ezzel az intézkedéssel próbál nyomást 
gyakorolni a demokrata Joe Biden elnökre, hogy változtasson a migrációs politikáján. Jóllehet a demokrata 
polgármesterek Abbott kormányzót hibáztatják a városaikat ellepő irreguláris migránsok miatt, azonban a texasi 
kormányzó semmilyen közvetlen eszközzel nem tudja befolyásolni, hogy a szövetségi hatóságok kit engednek be a 
mexikói határon és kit nem. 

 [TownHall] 
 
 
Biden elnök több rövid szakaszon tovább építi a falat a mexikói határon 
Joe Biden demokrata amerikai elnök nemrég úgy döntött, hogy a mexikói határon több rövidebb szakaszon tovább 
építi a Donald Trump volt elnökhöz köthető határfalat. Az új építkezésre a Yuma határszektorban (Arizona) fog sor 
kerülni, ahol bár egy hosszabb szakaszon elkészült a fal Trump elnöksége alatt, azonban azon négy nagyobb rés tátong. 
A Biden elnök által jóváhagyott projekt célja ezeknek a réseknek a megszüntetése. Biden elnök még a  beiktatásának 
napján, 2021. január 20-án azonnali hatállyal felfüggesztette Trump határfalának építését. A Republikánus Párt azóta 
többször felszólította az elnököt, hogy a páratlan migrációs krízis közepén folytassa annak építését, ugyanakkor a 
Demokrata Párt egy része rendszeresen követeli, hogy Biden kampányígéretéhez tartva magát véglegesen törölje el a 
projektet. 

[Fox News] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://townhall.com/columnists/toddbensman/2022/07/21/are-democrat-mayors-really-just-now-waking-up-to-the-greatest-mass-migration-border-crisis-in-us-history-n2610591
https://www.foxnews.com/politics/biden-admin-quietly-approves-construction-us-mexico-border-wall-near-yuma-arizona
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AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 
 

 
 

Három új tartózkodási kategóriát vezetett be Új-Zéland 
Az új-zélandi kormány három új tartózkodási kategóriát jelentett be, amelyek célja, hogy bizonyos magasan képzett, 

nehezen betölthető szakmákba vonzza a bevándorlókat. A három új kategória a következő: Egyenesen a 
tartózkodáshoz (Straight to Residence), Munka a tartózkodáshoz (Work to Residence), Jól fizetett (Highly Paid) 

kategória. A Work to Residence és a Highly Paid útvonalak további követelményei közé tartozik annak biztosítása, 

hogy a munkavállaló 24 hónapig dolgozott Új-Zélandon. A 24 hónapos időszak a 2021. szeptember 29-től kezdődően 

dolgozó munkavállalókra vonatkozik majd. Ez lehetővé teszi, hogy azok a személyek, akik nem felelnek meg a 2021-es 
tartózkodási vízum képesítési követelményeinek, a két új kategória bármelyikébe jelentkezhessenek.  

[Mondaq] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mondaq.com/newzealand/work-visas/1216476/three-new-residence-categories-announced

