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Migrációs Körkép 

2022.09.12. ‖ 37. 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  

 
188 ezerre rúg az illegális határsértések száma az EU külső határainál – legutóbb 2016-ban érkeztek ennyien  
Az idei év első nyolc hónapjában az előzetes számítások szerint közel 188 200 illegális belépést észleltek az Európai 
Unió külső határainál. Ez 75%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Legutoljára 2016-ban 
történt ennyi eset nyolc hónap alatt. A nyugat-balkáni útvonal továbbra is a legforgalmasabb EU-ba vezető migrációs 
útvonal: augusztusban 15 900 esetet észleltek, ami 141%-kal több, mint tavaly. Az illegális határátlépések magas száma 
a már a Nyugat-Balkánon tartózkodó migránsok ismételt átkelési kísérleteinek tulajdonítható. A közép-mediterrán 
útvonalon is nagy a nyomás, mivel a naponta többszáz érkező igencsak megterheli az olaszországi befogadókapacitást. 
Az Ukrajnából menekülő és az EU-ba a határátkelőhelyeken keresztül belépő személyek nem szerepelnek az észlelt 
illegális belépések számadataiban. A Frontex legfrissebb adatai szerint a háború kezdete óta 8,8 millió ukrán 
állampolgár lépett be Ukrajnából az EU-ba. Ugyanakkor jelentős számú ukrán állampolgár tért vissza hazájába. A 
Csatornán az Egyesült Királyság felé kis csónakokkal átkelni próbáló irreguláris migránsok száma továbbra is magas: 
2022-ben eddig 41 067 esetet észleltek. Ez 80%-os növekedést jelent a 2021-es év azonos időszakához képest. Az 
augusztusi tengeri átkelések magas száma főként a jó időjárási körülményekkel és az új brit migrációs terv lehetséges 
hatásával függ össze. 
 

 
[Frontex] 

 
 
 

https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-august-highest-number-of-arrivals-since-2016-cNniKc
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A francia rendőrség több száz afrikai és afgán bevándorlót evakuált egy Párizs melletti épületből  
A francia hatóságok több száz afrikai és afgán származású hajléktalan bevándorlót evakuáltak egy üres épületből egy 
Párizs déli részén fekvő külvárosban. A rendőrség szóvivője közölte, hogy legkevesebb 100 nő és gyermek is a 
kilakoltatottak között volt. 

[France24 Arabic] 
 

 
Németország: 12 tartomány már nem tud újabb menekülteket elszállásolni  
Tizenkét szövetségi tartomány jelentette be, hogy nem tud új menekülteket befogadni, ugyanis kapacitásaik elérték a 
maximumot. A Szövetségi Belügyminisztérium nyilatkozata alapján a telítettség hátterében az ukrán menekültek (970 
ezer regisztrált személy), valamint más országból érkező menedékkérők magas száma áll. A menekültek elosztása 
azonban továbbra is zajlik, hiszen a nagyobb tartományok még tudják őket fogadni. 

[MIGazin] 
 
 

Svájc: Franciaországba tartó illegális migránsokat találtak egy furgonban  
Észak-Olaszországból Franciaországba tartó furgont ellenőriztek a svájci hatóságok szeptember 5-én, amelyben 23 
illegális, afgán, indiai, szír és bangladesi származású migráns utazott a csomagtérben. A sofőr egy 27 éves gambiai 
származású, Olaszországban élő férfi volt, aki ellen embercsempészet gyanújával folytatnak nyomozást. A férfi eddig 
nem vallotta be bűnösségét. 

[nau.ch] 
 

A ciprusi belügyminisztérium elismertette az EU-val, hogy Törökország eszközként használja a migrációt  
Több hónap nehéz tárgyalás után az EU elismerte, hogy Törökország az illegális migrációt a Ciprust kettéosztó Zöld 
Vonalon keresztül fegyverként használja - közölte vasárnap a ciprusi belügyminisztérium. A minisztérium maximális 
diplomáciai sikernek nevezte a fejleményt, a migráció Törökország által a zöld vonalon keresztül történő 
instrumentalizálásának elismerését, mely most új lehetőségeket kínál az illegális bevándorlás kezelésére. A ciprusi 
belügyminisztériumnak sikerült elérnie, hogy az EU Tanácsának cseh elnöksége által a menekültügy és a migráció 
területén az instrumentalizációval kapcsolatos helyzetek kezeléséről szóló kompromisszumos javaslat szövegébe 
külön hivatkozást iktassanak be a zöld vonalra. A szöveg kimondja: „Bár a zöld vonal nem külső határ, ebből következik, 
hogy instrumentalizációnak kell tekinteni azt a helyzetet, amikor egy harmadik ország vagy egy nem állami szerv 
harmadik országok állampolgárait a határvonal átlépésére ösztönzi vagy megkönnyíti mozgásukat.” 

[Cyprus Mail] 

Mexikói zapatista gerillák egy madridi múzeumon keresztül támogatják az Open Arms tevékenységét  
A 22 éve a mexikói Chiapas államban felkelést kirobbantó Zapatista Nemzeti Felszabadítási Hadsereg tagjai 6 
cayucóval, azaz kivájt kenut hoztak át egy hajó fedélzetén tavaly, Mexikó meghódításának 500. évfordulója alkalmából. 
A három csónakot és más kisebb tárgyakat most 25 ezer euróért eladták a madridi Zsófia Királyné Múzeumnak. A 
vételárat a migránsmentő Open Arms civil szervezetnek ajánlották fel, mivel lenyűgözi őket annak tevékenysége. Az 
Open Arms megköszönte a támogatást és közölte, hogy a pénzből új mentőhajót vásárol.  

[The Guardian] 

Majomhimlő-fertőzött egy boszniai befogadóállomáson  
A szarajevó melletti Blažuj táborban az UNHCR keretében főképp egészségügyi ellátást támogató dán menekültügyi 
segélyszervezet munkatársai egy ott tartózkodó bevándorlóról állapították meg, hogy majomhimlővel fertőzött. A 
beteget a járványügyi szabályoknak megfelelően elkülönítették. A megbetegedésről értesítették az illetékes bosznia-
hercegovinai egészségügyi hatóságot. 

[Avaz] 
 
 
 

https://www.france24.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/20220905-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.migazin.de/2022/09/07/zwoelf-bundeslaender-koennen-keine-neuen-gefluechteten-unterbringen/
https://www.nau.ch/news/schweiz/polizei-rettet-aus-lieferwagen-23-fluchtlinge-in-hergiswil-nw-66269309
https://cyprus-mail.com/2022/09/11/eu-officially-recognises-turkeys-exploitation-of-migration-through-cyprus-green-line/
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/11/mexican-rebels-donate-museum-money-for-canoes-to-refugee-rescues
https://avaz.ba/vijesti/bih/771196/u-kampu-u-blazuju-migrant-zarazen-majmunskim-boginjama
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48 migránst próbált embercsempész autóbusszal Boszniából az EU-ba juttatni 
A boszniai–horvát határon Bosanska Gradiška közúti határátlépőnél kísérelt meg egy boszniai állampolgár autóbusszal 
21 afgán, 19 bangladesi és 8 pakisztáni állampolgárt Horvátországba csempészni. Az utasok a határátlépéshez 
szükséges okiratokkal nem rendelkeztek. 

[Avaz] 
 

Iráni migránsok sérültek meg egy horvátországi vonatszerencsétlenségben 
Szeptember 10-én éjjel fél 10 körül személyvonat ütközött tehervonattal a horvátországi Novska városánál, a boszniai 
országhatár közelében. A balesetben három, a személyvonaton utazó horvát állampolgár elhunyt, míg tizenegyen 
megsérültek. A sérültek közül nyolcan a tehervonaton rejtőzködve utazó iráni állampolgárok.  

[Index.hr] 
 
 

Jelentősen növekedett a Bulgáriába érkező migránsok száma 
A bolgár határőrség közleménye szerint jelentősen megemelkedett az országba a török határ felől érkezők száma. Míg 
2021-ben ez a szám 41 000 fő volt, addig az idei év első nyolc hónapjában összesen 85 000 migránst fogtak el a bolgár 
határőrök.  

[Info Migrants] 
 

Pozitívan viszonyul a menekültekhez a bolgár lakosság 
Egy a bolgár Vöröskereszt és az állami Gyermekvédelmi Ügynökség megrendelésére készült közvéleménykutatás 
szerint a lakosság nagy része pozitívan viszonyul az országban tartózkodó menekültek kérdéséhez. A válaszadók 
csaknem 71%-a szerint a menekülteket integrálni kell a bolgár társadalomba, korábban (2017) csak a lakosság 20%-a 
képviselte ezt a véleményt. Emellett a kutatás rögzíti, hogy a jelenlegi helyzetben a menekültek kérdése fontosabb 
témává vált a bolgár lakosság számára, mint a korábbi felmérések alkalmával.  

[Novinite] 
 

Több mint hatmillió ukrán menekült érkezett eddig Lengyelországba 
Február 24-e óta, amikor is Oroszország megtámadta Ukrajnát, mintegy 6,19 millió ember lépte át a lengyel 
határszakaszt - írta a lengyel Határőrség (SG) vasárnap reggel egy tweetben. Az SG szerint szombaton a határőrök 
mintegy 27 ezer határellenőrzést hajtottak végre az Ukrajnából Lengyelországba belépő személyeknél, vasárnap reggel 
7 óráig pedig az érkezők száma elérte a 7 800 főt. Az SG azt is közölte, hogy a háború kezdete óta több mint 4,41 millió 
kilépést regisztráltak az országból Ukrajna irányába.  
 

[The First News] 
 

Egyesült Államok: Oroszország kényszermigrációt idéz elő Ukrajnában 
Az Egyesült Államok képviselői szerdán közölték, hogy az Ukrajna és Oroszország között tapasztalható migrációs 
tendenciák kényszerű áttelepítések megnyilvánulásai. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma azt követelte 
Oroszországtól, azonnal hagyjon fel a lakosság területére kényszerítésével, különben az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé 
viszi az ügyet. „Az Egyesült Államoknak információi vannak arról, hogy az orosz elnöki adminisztráció tisztviselői 
felügyelik és koordinálják a szűrési műveleteket az átkényszerítések esetében” – tette hozzá Vedant Patel, a 
külügyminisztérium helyettes szóvivője.  

[Macau Business] 
 

Németország menedéket kínál fel az üldözött, ellenzéki oroszoknak 
A német kormány több tartózkodási engedélyt is kiosztott olyan oroszoknak, akiket politikai okból üldöztek el 
hazájukból. A német médium, a Deutsche Welle szerint ilyen engedélyt olyan emberi jogi jogászok és egyéb, politikai 
személyek kérhetnek, akik korábban persona non gratának lettek nyilvánítva, vagy az orosz hatóságok által „ellenséges 
szervezetként” számontartott helyen dolgoznak. Letelepedési engedélyt kérhetnek továbbá azok, akik nyilvánosan 
felszólaltak az Oroszország által indított háború ellen, valamint az oroszországi demokratikus ellenzék képviselői és 
a független médiának dolgozó újságírók is.  

[Schengenvisainfo] 

https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/770110/oglasilo-se-tuzilastvo-bih-krijumcareni-migranti-dolaze-s-podrucja-afganistana-pakistana-i-bangladesa
https://www.index.hr/vijesti/clanak/tezak-sudar-vlakova-troje-mrtvih-11-ozlijedjenih-neki-tesko-svi-ostaju-na-terenu/2393994.aspx
https://www.infomigrants.net/en/post/43151/bulgaria-records-sharp-increase-in-migrant-arrivals-from-turkey
https://www.novinite.com/articles/216660/Over+62+of+Bulgarian+Citizens+have+a+Positive+Attitude+towards+Refugees+in+the+Country
https://www.thefirstnews.com/article/around-619-mln-refugees-have-entered-poland-since-war-in-ukraine-started-32996
https://www.macaubusiness.com/us-says-putin-officials-overseeing-forced-migration-from-ukraine/
https://www.schengenvisainfo.com/news/germany-is-offering-protection-to-persecuted-russians-those-who-oppose-putin-regime/
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AFRIKA 

 

 
28 600 tonna ukrán gabona érkezhet Szomáliába 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be ezt egy sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy az ENSZ ügynökségei szerint 
az év végére éhínség alakulhat ki az országban.  

[Hiiraan] 
 

Megérkezett az első ukrán gabonaszállítmány Etiópiába 
A dzsibuti kikötés után másfél héttel a szállítmányok teherautókon érték el a Világélelmezési Program etiópiai 
raktárait, ahonnan megkezdődött az élelem szétosztása. A 23 000 tonna gabona másfél millió ember egyhavi 
élelmezésére elegendő, de az országban nagyjából 10 millió ember szorul ellátásra. A segélyből ráadásul a szomszédos 
Szomáliába is szállítanak majd.  

[Voanews] 
 

35 halott egy burkina fasói támadásban 
A feltételezett dzsihádista támadók egy civileket szállító katonai konvojra csaptak le. Az elmúlt hónapban Soum 
tartományban öt hasonló támadásra került sor, amelyekben több tucat ember vesztette életét. Az elhúzódó konfliktus 
miatt az ország lakosságának tizede, kétmillió ember vált belső menekültté. 
 

[Apnews] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Sept/187746/ukrainian_president_promises_28_000_tons_of_grain_to_stave_off_famine_in_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.voanews.com/a/grain-from-ukraine-arrives-in-ethiopia-/6736661.html
https://apnews.com/article/islamic-state-group-ouagadougou-al-qaida-africa-burkina-faso-efdf50b9e0f9bd7ea4cabd274d3925bb
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Törökország: három bevándorlót fedeztek fel egy busz csomagtartójában 
A török rendőrség bevándorlókat tartóztatott le, akik egy busz csomagtartójában utaztak Van tartományban, az ország 
délkeleti részén, az iráni határ mellett. A Rendőr-főkapitányság hozzátette: négy személy ellen indítottak bírósági 
eljárást embercsempészetben való részvétel gyanúja miatt. A török bevándorlási hivatal korábban megerősítette, hogy 
mintegy 74 ezer illegálisan érkezett bevándorlót toloncoltak ki az országból, közülük 2 383-at augusztus 19. és 25. 
között. Ezen bevándorlók többsége Afganisztánból és Pakisztánból származik. A hatóságok jelezték, hogy ez év eleje 
óta 200 897 illegális bevándorlót akadályoztak meg abban, hogy belépjenek az országba, ebből 5 052-t augusztus 
utolsó hetében. Tavaly májusban Recep Tayyip Erdoğan török elnök bejelentette, hogy körülbelül egymillió szíriai 
menekültet kíván visszatelepíteni Törökországba. 

[Info Migrants] 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/43092/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
Uniós menetrend készült a menekültügyi szabályozás megoldása érdekében 
Megegyezett az Európai Parlament és az Unió elnökségét ellátó, egymást követő öt kormány abban, hogy 2024 elejéig 
megteszik a szükséges jogalkotási lépéseket ahhoz, hogy az EU-nak legyen egységes menekültügyi és migrációs 
szabályozása. A céldátum különösen ambiciózusnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy ez a téma már több mint hat 
éve az EU egyik legnagyobb adósságának számít, 2016 óta nem sikerült jogi választ találni  a kontinens egyik legnagyobb 
kihívására. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke, Ylva Johansson, a témáért felelős uniós belügyi biztos, 
valamint Csehország, Svédország, Spanyolország, Belgium és Franciaország EU-hoz akkreditált nagykövete látta el 
kézjegyével azt a dokumentumot, amelyben az aláírók elkötelezték magukat, hogy a 2024-es uniós választások előtt 
együttműködnek az uniós migrációs és menekültügyi szabályok reformjának elfogadása érdekében. Az imént említett 
öt ország adja az EU soros elnökségét 2022 elejétől a jelenlegi Európai Parlament mandátumának végéig. 

[Szabad Európa] 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.szabadeuropa.hu/a/unios-menetrend-keszult-a-menekultugyi-torveny-elfogadasa-erdekeben/32023843.html
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ÁZSIA 

 
Afganisztán: a főváros lakói vízhiánnyal küzdenek 
Kabul egyre több kerületében tapasztalható vízhiány, sokaknak 20-30 percet kell gyalogolniuk, hogy megfelelő 
minőségű ivóvízhez jussanak. A nem megfelelő vízhasználat miatt öt méterrel csökkent a talajvízszint a fővárosban, 
valamint a vízhálózat is korszerűtlen. A városban 71 kút biztosítja a vízellátást, ebből azonban mindössze 44 működik 
– 27 teljesen kiszáradt. 

[TOLO News] 
 

Amnesty International-jelentés: az iráni és török biztonsági erők erőszakkal szorítják vissza az afgánokat 
A szervezet friss jelentése visszaszorított afgán állampolgárokkal készített interjúkon alapszik. A megkérdezett 74 
főből 48 azt mondta, a határátlépés alkalmával tüzet nyitottak rájuk. A megkérdezettek közül senki nem tudta 
benyújtani menedékkérelmét Iránban és Törökországban, és beszámolóik alapján a török és iráni biztonsági erők 
gyakran erőszakosan bántak velük.  

[TOLO News] 
 

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-179755
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-179649

