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Migrációs Körkép 

2022.09.26. ‖ 39. 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  

 
Olaszország lakosságának mintegy 10 százaléka külföldi hátterű  
Az olasz nemzeti statisztikai hivatal (Istat) adatai szerint 5,2 millió főre tehető az országban élő külföldiek száma 
(2022.01.01-i adat). Ez az ország 59 milliós összlakosságának mintegy 8,7 százaléka. Az 5,2 milliós szám azonban nem 
tartalmazza azokat a külföldi lakosokat, akik korábban szerezték meg az olasz állampolgárságot. Ha ezeket az 
embereket is figyelembe vesszük, akkor a külföldi lakosok száma, plusz az elmúlt évtizedben új olasz állampolgárrá 
vált korábbi külföldi lakosok száma körülbelül 6,8 millió főre tehető. „Akárhogy is, ez sokkal kevesebb, mint sokan 
gondolják: egy 2018-as felmérés szerint az olaszok úgy vélték, hogy csak az EU-n kívülről érkező bevándorlók 
Olaszország teljes lakosságának 25 százalékát teszik ki” – írja a The Local. A munkaügyi minisztérium 2021-es jelentése 
szerint az államban tartózkodó külföldiek közül a román állampolgárok alkotják a legnagyobb csoportot, őket követik 
az albán, marokkói, kínai és ukrán állampolgárok. 

[The Local] 
 
Német belügyminiszter: „mindannyiunk felelőssége, hogy megakadályozzuk az illegális beutazásokat”  
Nancy Faeser német belügyminisztert aggodalmának adott hangot, miszerint egyre több migráns próbál Európába 
jutni a balkáni útvonalon és a Földközi-tengeren keresztül. „Aggaszt, hogy egyre többen érkeznek Európába ezeken 
az útvonalakon” – mondta a Bild am Sonntagnak az SPD politikusa. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy 
meghosszabbították az Ausztriával közös határellenőrzés idejét, a szövetségi rendőrség pedig egyre gyakrabban 
ellenőrzi majd a cseh határt. Faeser rámutatott az Ukrajnából Németországba menekülőkkel kapcsolatos kihívásokra 
is. „Minél tovább tart a háború, annál nehezebb ilyen sok menekültet elhelyezni és ellátni” – mondta. Az illetékes 
szövetségi minisztérium adatai szerint szeptember 17-ig 992 517 háborús menekült érkezett Ukrajnából 
Németországba. Ez az önkormányzatokat is túlzott mértékben leterheli. Az önkormányzatok már most olyan 
helyzettel néznek szembe, mint 2015-ben és 2016-ban. Az is borítékolható, hogy sokkal többen menekülnek majd 
Németországba télen – nyilatkozta Gerd Landsberg, a Német Városok és Települések Szövetségének vezérigazgatója. 
„Sok településen már edzőtermekben kell elhelyezni az embereket, mert minden más intézmény megtelt” – 
figyelmeztetett Landsberg. 

[News in Germany] 
 
 
Svájcban több mint kétezer menedékkérelmet nyújtottak be 2022 augusztusában 
A svájci hatóságokhoz 2 046 menedékkérelem érkezett 2022 augusztusában (ebből 1 695 történt első alkalommal), ami 
júliushoz képest 14,7%-os növekedést jelent. Az előző év azonos időszakához képest 490-nel nőtt a benyújtott 
menedékkérelmek száma. A származási országok közül Afganisztán (557), Törökország (371) és Eritrea (184) emelkedik 
ki. Az illetékes hatóság összesen 1 558 személy kérelmét bírálta el, és 1 239 személyt utasított ki az országból. Ezzel 
párhuzamosan az ukrán menekültek közül 2 829 személy jutott “S” védelmi státuszhoz ebben a hónapban.  

[SchengenVisaInfo] 
 
 
 
 

https://www.thelocal.it/20220923/immigration-in-italy-what-are-the-real-numbers/
https://newsingermany.com/migration-faeser-worried-about-refugee-numbers-heading-to-europe/
https://www.schengenvisainfo.com/news/switzerland-registered-over-2000-asylum-applications-in-august-2022/
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Berlin kiterjeszti a szíriai menekültek befogadási programját 
Berlin tartomány 2023-ban 300, libanoni menekülttáborban tartózkodó szíriai menekült befogadását jelentette be 
szeptember 20-án. Leginkább azon menekülteket fogják Berlinbe szállítani, akik Libanonban például betegség miatt 
nem jutnak megfelelő ellátáshoz. A kiválasztási folyamatban az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is segítségükre lesz. 
Az eddigi években összesen 209 szíriai menekült érkezett Németországba a program keretében. 

[Info Migrants] 
 
 

Az EU 15,8 milliós adománnyal támogatja Szlovákia ukránokat célzó segélyprogramját 
Szlovákia kormánya bejelentette, hogy mintegy 15,8 millió eurót kap az Európai Uniótól a háború elől menekülő 
ukránok áradata miatt. Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság a sürgősségi segélyalapokat az Ukrajnából érkező 
tömeges beáramlás által leginkább érintett tagállamok között osztotta szét, Szlovákia a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapból (AMIF) kapott a teljes összegből 6,5 millió eurót. A fennmaradó 9,3 millió eurót a Pénzügyi 
Irányítási Eszköz, valamint a Határ- és Vízumpolitika (BMVI) keretei közt folyósították Pozsony részére. 

[Schengenvisainfo] 
 

Migránsokat mentettek meg Bulgária partjainál 
A bolgár parti őrség összesen 38 migránst mentett ki a Fekete-tengerről, miközben ők Romániába igyekeztek. A 
belügyminisztérium szerint 2014 óta ez az első ilyen incidens a régióban. A regionális határrendészet vezetője, Anton 
Mirkov az AFP-nek elmondta, hogy a migránscsoportot a bolgár vizeken fogták el, miután viharos időben nehezen 
tudták navigálni hajójukat. 

[InfoMigrants] 
 
 

Jelentős migránscsoportot tartóztatott fel a litván határvédelem a belorusz határszakaszon 
A litván határőrök szeptember 21-22-én összesen 117 migránst tartóztattak fel a Belarusszal közös litván 
határszakaszon, akik illegálisan akartak belépni a schengeni övezet területére. Lettország ezzel párhuzamosan 
mindössze négy illegális határátlépési kísérletet rögzített, a lengyel határőrök pedig kedden - a legfrissebb 
információk szerint - összesen 38 irreguláris migránst akadályoztak meg a bejutásban. A litván határvédelem által 
rögzített adat új idei rekordot jelent a kis balti államban.  

[Delfi] 
 

Elfogytak a kifele irányuló repülőjegyek Putyin mozgósításról szóló bejelentése után 
Az Oroszországból induló repülőjáratok ára ugrásszerűen megnőtt azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 
szerdán bejelentette a részleges mozgósítást az ukrajnai háború eseményeivel összefüggésben. Bár az orosz elnök 
szerint a rendelet egyértelműen a kiképzett és gyakorlattal rendelkező tartalékosokat érinti, sokak szerint a  szabályok 
mégis homályosak, ennek eredményeképp egyre több fiatal férfi hagyja el otthonát, hogy elkerülje az ukrajnai frontra 
kerülést. Az RBC orosz médiaoutlet szerint péntekig elfogytak a Moszkvából induló repülőjáratokra szóló jegyek a 
vízummentes országokba, így pl. Törökországba, Azerbajdzsánba és Örményországba is.  

[Politico] 
 
 

Nem minden ország fogadja be a besorozás elől menekülő oroszokat 
Nem minden országban kaphatnak menedéket azon orosz állampolgárok, akik Vlagyimir Putyin elnök részleges 
mozgósítási terve elől menekülnek el otthonukból. Míg egyes országok, így pl. Finnország és Németország 
bejelentette, hogy az érintett orosz állampolgárok kérhetnek menedékjogot országaikban, addig máshol nem fogadják 
őket ilyen szívesen. Kazahsztán szeptember 22-én közölte, hogy nem állít ki tartózkodási engedélyt azon orosz 
állampolgárok számára, akik Moszkva engedélye nélkül, a részleges katonai mozgósítás elől menekülnének területére.  

[EUobserver, DW, RFE/RL] 
 
 
 
 

http://www.infomigrants.net/en/post/43494/berlin-expands-admission-program-for-syrian-refugees
https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-grants-e15-8-million-to-slovakia-due-to-influx-of-ukrainian-refugees-fleeing-war/
https://www.infomigrants.net/en/post/43549/38-migrants-rescued-off-bulgarian-coast-in-black-sea
https://www.delfi.lt/en/politics/border-guards-prevent-117-migrants-from-crossing-in-from-belarus.d?id=91297033
https://www.politico.eu/article/flights-leaving-russia-sell-out-after-putin-announces-mobilization/
https://euobserver.com/nordics/156123
https://www.dw.com/en/germany-signals-willingness-to-take-in-russians-fleeing-conscription/a-63211802
https://www.rferl.org/a/kazakhstan-no-residence-russians/32046233.html


 
4 
 

Nem léphetnek be Litvániába a belorusz állampolgárok 
A schengeni vízummal rendelkező belorusz állampolgárok belépési engedélyének felfüggesztését fontolgatja Vilnius. 
A döntés nem lenne egyedi, ugyanis hasonló törvényjavaslatokat tárgyalnak jelenleg orosz állampolgárokra 
vonatkozólag több európai államban, így pl. Észtországban, Lettországban, Lengyelországban és Litvániában is. Agnė 
Bilotaitė litván belügyminiszter szerint a belorusz kormányzat hibrid támadásokkal igyekszik gyengíteni országát, 
többek közt illegális migrációs útvonal generálásával. 

[Kyiv Post] 
 
 

Szlovénia: 103 migránst fedeztek fel egy Olaszországba tartó vonaton 
A szlovén rendőrség bejelentése szerint a hatóságok egy Olaszországba tartó vonaton feltartóztattak 103 migránst. A 
többségében Afganisztánból, Burundiból, Indiából, valamint Nepálból származó migránsok egy nappal a 
feltartóztatásukat megelőzően hagytak el két, a kormány által működtetett befogadó-központot.  

[AP News] 
 
 

Bosznia-Hercegovina: 2018-óta több mint 95 000 migráns érkezett az országba  
Selmo Cikotic, Bosznia-Hercegovina biztonsági minisztere a Sarajevo Migration Dialogue konferencián kijelentette, 
2018 januárja és 2022 szeptembere között több mint 95 000 migráns érkezett az országba. A miniszter szerint Bosznia-
Hercegovina a migráció kezelésével kapcsolatban több nehézséggel is szembenéz. Ezek között említhető a probléma 
megoldásához szükséges politikai akarat, a szükséges pénzügyi források, valamint a képzett helyi szakembergárda 
hiánya.  

[Sarajevo Times] 
 
 

A szerb légitársaság cáfolja, hogy az orosz mobilizációt követően csillagászatira növelték a Moszkva-Belgrád 
repülőjegyek árát 
Olyan hírek terjedtek az interneten, hogy az orosz állampolgárok számára vízummentes beutazást biztosító Szerbiába 
a heti három járattal Moszkva és Belgrád között közlekedő Air Serbia gépeire tízszeresére növelték a repülőjegy-árakat 
és ötezer dollárt is közelít immár egyetlen repülőjegy. A Légitársaság ezt cáfolta, és közölte, hogy továbbra is 300-
600 euró között értékesítik ezeket a jegyeket, viszont már a mobilizációt megelőzően, idén márciustól jelentősen 
megnőtt a kereslet ezen járatok iránt. Belgrádba is megérkeztek az első, a katonai behívó elől légi úton elmenekülő 
hadköteles oroszok. Azonban mivel a legtöbb jegy már korábban elkelt, kevesen tudtak az utolsó pillanatban foglalni.  

[Biznis.rs] 
 
 

Teltházas a szerb határ melletti befogadóközpont 
A szabadkai befogadóközpontban, illetve annak környékén jelenleg több százan vannak elszállásolva. Már üzletek is 
működnek a szabadkai befogadóközpontban, amelyeket különféle migránscsoportok tartanak fenn. A bevándorlók 
szerint odabenn a táborban legalább négy ilyen üzlet működik. Időnként sütnek-főznek a migránsok, és az ételt is 
árusítják egymás között. A táborban újabb épületrészt építenek a kapacitás növelése érdekében.   
 

[Pannon Rtv] 
 
 

  

https://www.kyivpost.com/world/lithuania-to-close-entry-to-belarusian-citizens.html
https://apnews.com/article/middle-east-migration-italy-european-union-e7618a058ea313155345aca3787f2390
https://sarajevotimes.com/more-than-95-000-migrants-have-entered-bih/
https://biznis.rs/vesti/air-serbia-neistinite-tvrdnje-o-ceni-karata-na-liniji-moskva-beograd/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/varos-varosban
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AFRIKA 

 

Súlyos esőzések Szudánban 
2020 után ismét súlyos esőzések sújtják Szudánt. Az áradások csaknem 55 000 otthont pusztítottak el, 74 000-et pedig 
megrongáltak. A halálos áldozatok száma eléri a 146-ot, miközben 258 000 ember vált ideiglenesen belső menekültté. 

[Sudantribune] 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudantribune.com/article264386/
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Törökország: Öt bevándorló fulladt vízbe Izmir partjainál 
Felborult egy 19 embert szállító hajó Nyugat-Törökország partjainál, és legalább öt ember életét vesztette - jelentették 
be a török hatóságok. A bevándorlók Görögország partjai felé tartottak. 

[Info Migrants] 
 

1 062 bevándorlót szállítottak vissza a líbiai partokra egy héten belül  
Szeptember 11. és 17. között a líbiai parti őrség összesen 1 062 bevándorlót juttatott vissza Tripoli és Závija kikötőjébe, 
Líbia északi részére. Ezzel 16 506-ra nőtt az idén Líbiába visszaszállított migránsok száma. A líbiai parti őrség az 
Európai Unió támogatásával tartóztatja fel az Észak-Afrika partjairól Európába igyekvő bevándorlók hajóit, majd 
visszaküldi őket Líbiába, ahol fogvatartási központokban kerülnek elhelyezésre. A jelentések szerint itt kínzásnak, 
erőszaknak és kizsákmányolásnak vannak kitéve. 

[Info Migrants] 
 

Az ukrajnai háború menekültjei adják ki az izraeli bevándorlók háromnegyedét 
Izrael Állam szerint az idei 50 500 új bevándorlójuk háromnegyede az ukrajnai háborúhoz köthető. Közel 40 ezer 
ukrán, orosz és belorusz vált izraeli állampolgárrá idén, ami 148%-os növekedést jelent 2021 azonos időszakához 
képest, avagy mintegy 35 800 fővel többen érkeztek a közel-keleti államba a régióból. Az adatokat Pnina Tamano-
Shata bevándorlási miniszter tette közzé. 

[The Times of Israel] 
  

http://www.infomigrants.net/ar/post/43413/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%82%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://www.infomigrants.net/ar/post/43473/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-1062-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
https://www.timesofisrael.com/two-thirds-of-this-years-50500-new-immigrants-linked-to-war-in-ukraine/
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 
 

 
 
Nemzetközi szervezetek szerint négy másodpercenként meghal egy ember az éhínségben 
238 nemzetközi szervezet 75 országból írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben az éhínségre figyelmeztetik a nemzetközi 
közösséget. Becsléseik szerint minden négy másodpercben meghal egy ember az alultápláltság következtében, ami 
napi csaknem 20 000 fő. Jelenleg 345 millió ember áll az éhínség szélén világszerte. 

[Hiiraan] 
 

UNHCR-tanulmány készült az ukrán menekültek helyzetéről 
4 800 fővel felvett interjúk alapján publikálta az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága tanulmányát, amelyben az immár 
hét hónapja tartó, intenzív ukrán háborús cselekmények elől külföldre menekültek  körében készítettek széleskörű 
felmérést. A tanulmány szerint a menekültek 81 százaléka a hazatérést tervezi, de csupán 13 százalék térne vissza 
három hónapon belül. A felnőttek 70 százaléka rendelkezik szakképesítéssel és kétharmaduk munkaviszonyban állt 
Ukrajnában, mielőtt elmenekült. A megkérdezettek háromnegyede arról számolt be, hogy gyermekét a fogadó 
országban kívánja iskolába küldeni, míg 18 százalék az ukrán tanterv szerinti távoktatást részesítette előnyben. 

[Unhcr] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

https://hiiraan.com/news4/2022/Sept/187920/hunger_now_killing_one_person_every_four_seconds_ngos_say.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://www.unhcr.org/news/briefing/2022/9/632d6fba4/unhcr-survey-refugees-ukraine-eager-work-need-sustained-support-ensure.htmlhttps:/www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
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ÁZSIA 

 
Közép-ázsiai migránsokat toborozna az orosz hadsereg 
Új törvénymódosítást fogadott el az orosz Állami Duma, melynek értelmében egyszerűsített eljárással juthatnak orosz 
állampolgársághoz a közép-ázsiai bevándorlók. Az egyszerűsített eljárás feltétele egy év katonai szolgálat az Orosz 
Föderáció fegyveres erőinél, vagy egyéb katonai alakulatainál. A Közép-Ázsiából érkező migránsok túlnyomó többsége 
három országból érkezik: Kirgizisztánból, Tádzsikisztánból és Üzbegisztánból. Az üzbegisztáni államügyész és 
Kirgizisztán moszkvai nagykövete is bejelentette, hogy amennyiben állampolgáraik részt vesznek Oroszország 
háborújában, akár 5-10 év börtönnel is sújthatják őket otthon. 

[RFE/RL] 
 

 

https://www.rferl.org/a/russia-mobilization-central-asia-migrants-citizenship-ukraine-war/32047644.html

