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Migrációs Körkép 

2022.08.29. ‖ 35. szám 

Tisztelt Olvasónk! 

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

 
Németország: több mint kilencmillió eurót fordítottak 6 200 személy kiutasítására  
Németország 6 198 személyt toloncolt ki 2022 első felében, amely mintegy kilencmillió eurós költséget okozott az 
államnak. Ugyanebben az időszakban közel 10 500 személyt fordítottak vissza a határnál, valamint 21 100 vízum nélküli 
személyt regisztráltak a hatóságok. A kitoloncoltak közül a legtöbben észak-macedón állampolgárok voltak (456), őket 
követik az albánok (426), a grúzok (414), az afgánok (359) és a szírek (353). Célországok között említhető Szerbia, 
Grúzia, Albánia, Spanyolország, Olaszország vagy Törökország is, de Európán kívüli országokba is szállítottak 
személyeket, mint Libanon, Banglades, Irak vagy Nigéria. A Baloldal (Die Linke) részéről kritika érkezett a kormány 
felé a kitoloncolások körülményeit illetően, ugyanis állításuk szerint a rendőri erőszak, a jogtalan fogva tartások vagy 
a családok kíméletlen szétválasztása sokszor nem idegen a kitoloncolást végző személyzettől. 

[MIGazin] 
 
 

Németországban közel 968 ezer ukrán menekültet regisztráltak a hatóságok az elmúlt fél évben  
A Szövetségi Belügyminisztérium adatai szerint az orosz-ukrán háború kitörése óta 967 546 ukrán menekültet (36%-
ban gyermeket és fiatalt) regisztráltak a német hatóságok, de sokan már visszatértek közülük hazájukba. A menekültek 
július óta jogosultak rendszeres szociális támogatásra, amelyet egyre többen igényelnek. Sokan eddig ismerősöknél, 
barátoknál laktak, az idő elteltével azonban egyre nagyobb szükségük van az állami támogatásra, valamint a 
tartózkodási engedélyre. 

[MIGazin] 
 
 

Angela Merkel nyerte el az UNESCO-békedíjat a menekültek befogadásáért tett erőfeszítéseiért  
Angela Merkel volt német kancellár kapta idén az ENSZ kulturális szervezete, az UNESCO békedíját a 2015-ös 
menekültválságban tett erőfeszítéséért. A díjat odaítélő zsűri elnöke nyilatkozatában azt mondta, hogy “az egész zsűrit 
meghatotta Merkel 2015-ös bátor döntése, miszerint több mint 1,2 millió menekültet fogadott be Szíriából, Irakból, 
Afganisztánból vagy Eritreából.” Az elnök ezt a cselekedetet Merkel örökségének nevezte. 

[zdf] 
 

Ötszázezer ukrán menekült válhat hajléktalanná az Egyesült Királyságban 
Megdöbbentő adatok láttak napvilágot: akár ötszázezer ukrajnai menekült válhat hajléktalanná 2023-ig az Egyesült 
Királyságban. Miközben a válság hatásaként a megélhetési költségek nap nap után emelkednek Nagy-Britanniában, az 
Oroszországgal vívott háborúnak pedig messze nincs vége, egyre nő a félelem, hogy a brit kormány által bevezetett 
„Otthonok Ukrajnának” nevű program kudarcba fúlhat, hiszen a hathónapos szállásbiztosítási idő hamarosan lejár. Bár 
Boris Johnson leköszönő miniszterelnök a programot az Egyesült Királyság diadalaként fogalmazta meg, 
figyelmeztetett arra, hogy az új kormánynak azonnali megoldásokat kell találnia az új kihívásokra, különben 
„katasztrofálisan nőhet a hajléktalanság aránya az országban”.  

[The Guardian] 
 
 
 

https://www.migazin.de/2022/08/24/erstes-halbjahr2022-menschen-mio-euro/
https://www.migazin.de/2022/08/23/faeser-hilfe-aufnahme-ukraine-gefluechteten/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/merkel-unesco-friedenspreis-fluechtlinge-100.html
https://www.theguardian.com/world/2022/aug/28/50000-ukrainian-refugees-in-uk-facing-homelessness-disaster-next-year-homes-for-ukraine
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Új törvényt dolgoz ki Oroszország a külföldiek beutazására, kilépésére és tartózkodására 
Új átfogó törvényjavaslat készül Oroszországban a külföldiek beutazásáról, kiutazásáról és tartózkodásáról. Az Orosz 
Föderáció állami migrációs politikájának javításáról tartott augusztus 26-án értekezletet Dmitrij Medvegyev, a 
Biztonsági Tanács titkára kijelentette, hogy ezen a területen számos kérdés rendszerszintű és átfogó változáson kell, 
hogy keresztülmenjen. „Új, átfogó törvényjavaslatot készítünk, amelynek szabályoznia kell a külföldiek országunkba 
történő belépését, kilépését és tartózkodását” – fogalmazott a volt orosz elnök, kiemelve, céljuk, hogy megelőzzenek 
„súlyos veszélyeket és fenyegetéseket”. 

[Republicworld] 
 
 

Ismét feszültté vált a lett-belorusz határhelyzet 
Újra eszkalálódott a helyzet a lett-belorusz határon, augusztusra az irreguláris migránsok aránya elérte a márciusi 
szintet. Jurijs Vlasovs, a Daugavpilsi Állami Határőrség vezetője elmondta, attól tart, hogy még nagyobb arányú illegális 
bevándorlási számok várhatóak a közeljövőben. „Augusztusban nőtt a feszültség a határon a Belaruszból a Lett 
Köztársaságba való illegális belépési kísérletek miatt. Jelenleg 285-en próbálták meg illegálisan átlépni a határt. 
Átlagosan napi 12-15 fő. Augusztus 2-án és 3-án több 25 fős csoport próbált meg egyszerre, illegális eszközökkel 
belépni Lettország területére” – mondta Vlasovs.  

[LSM.lv] 
 
 

Ciprus szigorítani készül a migránsok ellátásával kapcsolatos szabályokat 
Az állami megszorítások eredményeképpen Nicosia szigorúbban szabályozza a migránsoknak és menedékkérőknek 
nyújtott juttatások elosztását, de a védelmet keresők is nagyobb biztonságban lesznek - például a lakást bérbeadók 
jobb ellenőrzése révén. Megszüntetik azoknak a migránsoknak a juttatásait, akik nem  az általuk bejelentett lakóhelyen 
tartózkodnak, a "zsebpénzt" pedig szintén csökkentik.  

[The Cyprus Mail] 
 
 

Szigorodhat a liberális bevándorláspolitika Hollandiában a táborok zsúfoltságának elkerülésére hivatkozva 
Mark Rutte holland miniszterelnök sajnálkozását fejezte ki azon több száz migráns és menekült kezelése miatt, akik a 
bent lévő túlzsúfoltság miatt kénytelenek voltak egy menekülteket befogadó központ előtt aludni. Több mint 700 
ember táborozott ugyanis több éjszakán át a német határhoz közeli Ter Apel faluban lévő létesítmény közelében. 
„Szörnyű, ami Ter Apelben történik” - mondta Rutte, miközben szégyenkezését fejezte ki amiatt, hogy az Orvosok 
Határok Nélkül (MSF) nevű humanitárius csoport először indított műveletet Hollandiában a migránsok támogatására. 
„Azt hiszem, Hollandiában mindenki szörnyűnek tartja, hogy az MSF kötelességének érzi, hogy beugorjon Ter Apelben" 
- mondta Rutte újságíróknak. Ter Apelben kétezer férőhely található. A holland kabinet által a helyzet megoldására 
elfogadott intézkedések között szerepel egy új regisztrációs központ megnyitása egy közeli katonai bázison. A 
kormány emellett jövő év végéig korlátozza az országba érkező migránsok és menekültek számát – beleértve azt az 1 
000 menedékkérőt is, akik a Törökországgal kötött 2016-os uniós megállapodás részeként érkeznek évente. 
Korlátozni fogják azt is, hogy az elismert menekültstátusszal rendelkezők áthozhassák családjukat Hollandiába. 
Ugyanakkor felgyorsítják a hivatalos veszélyességi listán nem szereplő országokból érkezők hazatoloncolását.  

[Deutsche Welle] 
 
 

Embercsempészeket mentettek a ciprusi partoknál 
Christos Andreou rendőrségi szóvivő a Cyprus News Agency-nek elmondta, hogy összesen 37 szíriai állampolgárt – 
köztük öt feltételezett embercsempészt – mentettek ki a tengerből a napokban. Az egyik bűnelkövetőt korábban már 
kiutasították az ország területéről. A Ciprusra érkező migránsok száma 12 000 fő volt 2022 első félévében, ami 
megegyezik a 2021-ben összesen érkezők számával.  

[Info Migrants] 
 
 
 

https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/russia-drafting-new-law-on-entry-exit-and-stay-of-foreigners-amid-serious-threats-articleshow.html
https://eng.lsm.lv/article/society/defense/latvia-belarus-border-situation-tense-again.a470970/
https://cyprus-mail.com/2022/08/27/government-to-get-tough-on-migrant-benefits/
https://www.dw.com/en/netherlands-to-restrict-number-of-migrants-amid-inhumane-conditions/a-62936282
http://www.infomigrants.net/en/post/42898/cyprus-arrests-five-alleged-traffickers-after-rescue-operation-at-sea
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Egy hétvége alatt 1 000 migráns érte el az olasz partokat 
Péntektől vasárnapig mintegy 50 csónak kötött ki Olaszország déli partjainál és két apró szigeténél. Az észak-afrikai 
térségből induló lélekvesztőket jellemzően az embercsempészek indítják útnak, majd az olasz partoknál kereső és  
mentő tevékenységet végző szervezetek rendszerint kimentik őket – ez esetben is így történt. Az Ocean Viking – az 
SOS Mediterranee, illetve a Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége által működtetett – 
NGO-hajó például közel 100 bevándorlót tett partra. 

[AP] 
 
 

Bosznia-Hercegovinában a legmagasabb a népességfogyás 
Az Egyesült Nemzetek éves jelentése szerint Bosznia-Hercegovina idei évre várható népességfogyása több, mint 1.5 
százalékos. Ez világszinten is a legmagasabb mértékű lakosságfogyás. A rendkívül alacsony születési ráta mellett az 
intenzív kivándorlás miatt is csökken drasztikusan  a lakosság. Ha a trendek így folytatódnak, akkor Bosznia mellett 
Horvátországban, Észak-Macedóniában, Koszovón, Lettországban, Lengyelországban és Örményországban is az 
évszázad végéig akár 40-50 százalékkal csökkenhet a népesség.  

[Srpskainfo] 
 

Irreguláris migránsokat raboltak ki Boszniában 
Bosznia-Hercegovina északnyugati részén, Todorovo településen egy migránsok által gyakran ideiglenes 
szálláshelyként használt, elhagyatott házban négy török állampolgárt raboltak ki. Az áldozatoktól hétszáz eurót és a 
mobiltelefonjaikat vették el. Az elkövetők megkötözték áldozataikat, de egyiküknek sikerült elmenekülni és értesítette 
a rendőrséget. A rendőrök az épületben rajtaütöttek egy boszniai állampolgáron, aki felfedte egy szintén helybéli 
tettestársa kilétét is és mindkettőjüket őrizetbe vették. 

[Avaz] 
 

141 migránst tartóztatott fel a bolgár rendőrség 
A bolgár belügyminisztérium bejelentése szerint az ország rendőrei két művelet során összesen 141 migránst vettek 
őrizetbe Burgas közelében. Az első akció során a rendőrség 53 migránst tartóztatott fel, akik feltehetően az őket 
továbbszállító embercsempészre vártak. A második akció esetében pedig egy észak-macedón rendszámú 
teherautóban fedeztek fel további 88 illegális bevándorlót. A migránsok elmondásuk szerint mind Afganisztánból 
származnak.  

[Bulgarian News Agency] 
 

 
Észak-Macedónia: Balesetet szenvedett a migránsokat szállító autó  
Az észak-macedóniai rendőrség bejelentése szerint az ország Szerbiával közös, északi határszakaszán balesetet 
szenvedett egy illegális migránsokat szállító autó. A rendőrség közlése szerint az autó egy rendőrségi ellenőrző pontot 
próbált elkerülni és ezért szenvedett balesetet. A gépjárműben tartózkodó 16 szír migráns közül négyen könnyebb 
sérüléseket szenvedtek.  

[AP News] 
 
Nagy-Britannia és Albánia együtt dolgozik az illegálisan érkező albánok hazaküldésén 
A brit kormány bejelentése szerint az angol hatóságok készek együtt dolgozni Albániával az ország területére érkező 
irreguláris migránsok kérdésében. A Mail on Sunday által megszerzett titkos kormányzati dokumentumok szerint a 
június és július között az országba érkező migránsok csaknem 40%-a Albániából érkezett. Priti Patel belügyminiszter 
szerint az albán állampolgárságú migránsok hazaküldése hamarosan megkezdődik.  

[Reuters] 
 
 
 

  

https://apnews.com/article/africa-tunisia-migration-3d89c101e96988c6293e9a241dce4ae1
https://srpskainfo.com/neslavni-rekorder-bih-svjetski-sampion-po-smanjenju-broja-stanovnika/
https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/768146/krajiski-kriminalci-zarobili-migrante-u-kuci-duhova-u-todorovu-vezali-ih-i-oteli-700-eura-i-mobitele
https://www.bta.bg/en/news/bulgaria/318083-bulgarian-police-detain-141-illegal-migrants-in-two-operations-on-sunday
https://apnews.com/article/migration-accidents-serbia-e97460e52e5aafa986ae14394992ea4e
https://www.reuters.com/world/uk/britain-work-with-albania-deport-migrants-who-cross-channel-2022-08-24/
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AFRIKA 

 

Ismét kitörtek a harcok Etiópiában 
Bár a márciusi fegyverszünet óta is előfordultak kisebb összecsapások, ez az első eset, hogy a kormányerők és a 
felkelők nehézfegyverekkel lövik egymást. A Kobo környékén folyó harcok kirobbantásával a felek egymást vádolják. 
Közben a TPLF fegyveresei 600 000 liter üzemanyagot raboltak el a WFP mekellei bázisáról. Jelenleg is több mi llió 
belső menekült él az országban.  

[Hiiraan] 
 

80 000 menekült a dzsihádista támadások miatt Mozambikban 
Az iszlamista szélsőségesek tovább folytatták támadásaikat a védtelen falvak ellen, ahol házakat gyújtanak fel és 
embereket fejeznek le. Mára csaknem 950 000 belső menekült van az országban.  

[Apnews] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Aug/187570/tigray_forces_deny_stealing_wfp_fuel_in_ethiopia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://apnews.com/article/africa-mozambique-maputo-0d7500c56dde4cdbefda6281eeb82e4e
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Bevándorlóknak fenntartott fogvatartási központok Törökországban: embertelen körülmények, erőszak és 
rasszizmus  
Miután a török határőrök feltartóztatják a bevándorlókat, miközben azok megpróbálják átlépni a görög határt, a 
külföldiek fogvatartási központjaiba helyezik el őket. Az Info Migrants csapata több tanúvallomást vett fel az ott fogva 
tartott bevándorlóktól, amelyekben az utóbbiak jelezték, hogy dokumentumok aláírására kényszerítették őket, 
ráadásul néhányukat erőszaknak és rasszista inzultusnak is kitették. Az egyik Harmandaliban tartózkodó bevándorló 
elmondta: "Majdnem minden tiszt, férfi és nő, rasszista és menekültellenes. Nehéz velük kommunikálni és bármit is 
kérni tőlük. [Egyes menekültek] egészen addig a pontig [jutnak el], hogy önsértéssel próbálják felhívni magukra az 
őrök figyelmét." A svájci NGO, a Global Detention Project szerint a Harmandaliban megfigyelt visszaélések nem 
elszigeteltek vagy szokatlanok, hanem inkább rávilágítanak a török fogvatartási rendszer kritikus helyzetére, amelyet 
tovább súlyosbított a Covid-19-járvány is. 

[Info Migrants] 
 

Marokkó: 13 bevándorlót két és fél év börtönbüntetésre ítéltek a melillai enklávé kerítésének megrohamozása 
miatt 
13 bevándorlót két és fél év börtönbüntetésre ítéltek a melillai enklávé kerítésének megrohamozása miatt - közölték 
az elítéltek ügyvédei. Szeptember 7-én folytatják a pert, amely során 15 további személy sorsáról döntenek. Az ügyben 
érintett bevándorlók többsége a szubszaharai Afrikából származik. 

[France24 Arabic] 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/42825/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/20220819-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%AD%D9%82-13-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AC-%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
Strasbourgban elmarasztalták Magyarországot a tranzitzónás elhelyezés miatt 
Az Európai Emberi Jogi Bíróság egy – menekültkérelmüket Magyarországon előterjesztő – négyfős afgán családnak a 
magyar–szerb országhatáron a tranzitzónában történt elhelyezéséről mondta ki, hogy jogellenes fogvatartásnak 
minősült, valamint a magyar állam nem biztosított hatékony jogorvoslati lehetőséget arra, hogy e gyakorlattal 
szemben fellépjenek. A család 2018-ban tartózkodott a tranzitzónában. Magyarország a tranzitzónás elhelyezéssel 
időközben már felhagyott.            

[European Court of Human Rights] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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AMERIKA 

 
Több mint száz haiti migránst fogott el a Bahama-szigetek parti őrsége 
A Bahamai Királyi Védelmi Erők (RBDF) kedden közölték, hogy több mint 100 haiti migránst tartóztattak fel, akiket egy 
túlterhelt vitorláson találtak. A 111 migránst, köztük 5 gyermeket és 14 nőt a Bahama-szigetek és Kuba között fekvő 
Guinchos Cay közelében észlelték. Az illegális migránsokat átadják a bevándorlási tisztviselőknek feldolgozásra. A 
bahamai hatóságok közölték, hogy idén rekordszámú haiti migránst tartóztattak fel, eddig több mint 2  350-et, míg 
2020-ban 249-et, tavaly pedig 1 644-et. 
 

[Loop News] 
  

https://caribbean.loopnews.com/content/bahamas-detains-more-100-illegal-haitian-migrants
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ÁZSIA 

 
Thaiföld naponta 100 kambodzsai migránst küld haza  
A thai szociális minisztérium szóvivője szerint a migránsokat szociális ellátó központokba viszik, ahol a tisztviselők 
felmérik az egészségi állapotukat, érdeklődnek a hátterükről és visszatérésük feltételeiről. Egyes migránsok csak a 
rajtuk lévő ruhákkal térnek vissza. “A kormány három napig ingyenes szállást biztosít a központban azoknak az 
embereknek, akik hajléktalanok, munkanélküliek vagy illegálisan dolgoznak Thaiföldön, hogy a 
kormányhivatalnokoknak legyen idejük visszavinni őket családjukhoz, rokonaikhoz vagy hazájukba" - tette hozzá a 
szóvivő. Miután megtalálták a családjukat vagy rokonaikat, a hatóságok élelemmel és jelképes összeggel látják el őket, 
és fizetik a hazaszállításukat. 

[Khmer Times] 
 

https://www.khmertimeskh.com/501138958/almost-100-migrants-sent-back-daily-from-thailand/

