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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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Német belügyminiszter: a menekültek elhelyezése érdekében további állami támogatást 
bocsátanak rendelkezésre  
Nancy Faeser német szövetségi belügyminiszter a szövetségi és tartományi egyeztetéseket 
követően bejelentette, hogy az állam további támogatásokat fog nyújtani a menekültek ellátása 
érdekében. Az év elején már számos állami tulajdonban levő ingatlant szabadítottak fel több tízezer 
menekült részére, a tervek szerint pedig még négyezer személy lakhatását fogják megoldani 
körülbelül 56 ingatlanban. Minderre azért van szükség, mert az utóbbi időben több város 
sátortáborokat állított fel, ugyanis a befogadóközpontok túlzsúfolttá váltak. Ez év eleje óta több 
mint 1,1 millió személy érkezett Németországba, szeptember végéig pedig 134 908 
menedékkérelmet nyújtottak be a hatóságok felé a nem Ukrajnából érkezők. A megnövekedett 
számok miatt Faeser azt is bejelentette, hogy november után fél évvel ismét meghosszabbítják a 
határellenőrzést az osztrák határon. 
 

[AP news és MIGazin] 
 

Ausztria: a menedékkérők számának jelentős növekedése egyre több problémát okoz a lakhatás 
megoldása terén  
A Szövetségi Támogatási és Gondozási Ügynökség (Bundesagentur für Betreuungs- und 
Unterstützungsleistungen – BBU) bejelentéséből kiderül, hogy ismét sátortáborokat kell felállítani 
a menedékkérők elhelyezése céljából, ugyanis a befogadóközpontok megteltek. A sátrakat 
szövetségi tulajdonban levő területeken állítják fel, elsőként Karintiában, Tirolban, Vorarlbergben 
és Felső-Ausztriában. A BBU szerint a sátrakat az egyedül utazó fiatal férfiak elhelyezésére 
használják majd, akiknek nincs más lehetőségük a tartózkodásra. A nőket, gyermekeket és 
családokat állandó szálláson helyezik el. Első lépésben a sátrak több száz ember számára 
teremtenek helyet. 

[K.AT] 
 

Brüsszel 2024-ig meghosszabbítja az ukrán menekültek EU-ban történő letelepedési és 
munkavállalási jogát  
Az Európai Bizottság 2024 márciusáig meghosszabbítja az ukrán menekültek EU-n belüli jogait 
biztosító intézkedéseket. Az ideiglenes védelemről szóló irányelv az orosz inváziót követően lépett 
életbe mint jogi eszköz, és lehetővé teszi az Ukrajnából menekülő emberek számára, hogy az EU-n 
belül éljenek és dolgozzanak. Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa azt is elmondta, 
hogy most kiterjesztik azokra is az irányelv hatályát, akik visszatérnének Ukrajnába, ám attól 
tartanak, hogy ezáltal elveszítik uniós védelmüket. 

[Euronews] 
 

 
 
 
 
 
 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-business-germany-migration-9422b45ed306a2e426b61749507364b5
https://www.migazin.de/2022/10/11/bundesministerin-faser-will-flucht-aus-dem-balkan-begrenzen/
https://k.at/news/explodierende-asylzahlen-es-werden-wieder-zelte-aufgestellt/402182325
https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/10/brussels-extends-ukrainian-refugee-rights-to-live-and-work-in-eu-until-2024


Az Amnesty azzal vádolja Lettországot, hogy rosszul bánik a migránsokkal a belorusz határon  
Az Amnesty International azzal vádolta Lettországot, hogy rossz bánásmódot, igazságtalan 
fogvatartást és erőszakot alkalmaz a belorusz határon tartózkodó migránsokon annak érdekében, 
hogy azok az „önkéntes visszatérés” mellett döntsenek. Az Amnesty International által közzétett új 
jelentés szerint a lett hatóságok bántalmazták és visszakényszerítették azokat a migránsokat, akik 
Belaruszból próbáltak meg bejutni az ország területére. A lett kormány azonban visszautasította a 
szervezet vádjait. „Az Amnesty már jóideje elvesztette hitelét, ez a jelentés csak tovább bizonyítja 
az egykoron tiszteletben tartott emberi jogi szervezet teljes leépülését. Lettország visszautasítja 
ezeket a hamis vádakat” – írta Edgars Rinkēvičs lett külügyminiszter egy tweetben. 
 

[Schengenvisainfo] 
 

A lett miniszterelnök felszólított minden uniós tagállamot, hogy ne adjanak ki több 
turistavízumot oroszoknak  
Krišjānis Kariņš lett miniszterelnök felszólította az Európai Unió valamennyi országának vezetőjét, 
hogy azonnal hagyják abba a turistavízumok kibocsátását orosz állampolgárok számára. A jelenlegi 
helyzetről a The Guardiannek nyilatkozva Kariņš azt mondta, hogy a mozgósítás elől menekülő 
oroszok EU-ba lépése nem gyengítené a Kreml fegyveres erőit. „Azt hiszem, a politikailag másként 
gondolkozók már rég elhagyták Oroszországot. A maradék csak gazdasági opportunista és sok 
ismeretlen lojalitású ember” – nyilatkozta a lett miniszterelnök. 

[The Guardian] 
 
Felfüggeszthetik Szerbia uniós vízummentességét, ha nem fékezi meg az irreguláris migrációt 
Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyekért felelős biztosa kijelentette: az EU felfüggesztheti 
a szerb állampolgárok uniós vízummentességét, ha nem szorítják vissza az ország határain az 
unióba irányuló irreguláris migrációt. Továbbá nehezményezte, hogy nem elég szigorú a szerb 
vízumpolitika, így utasszállító repülővel egyszerűen és teljesen jogszerűen Szerbiába utazhatnak a 
később az EU-ba már illegálisan belépő migránsok közül az indiai, a tunéziai és a török 
állampolgárok. A szerb köztársasági elnök megígérte, hogy felülvizsgálják a vízummentes országok 
körét. 

[BalkanInsight] 
 
Németország elítéli Szerbia vízumpolitikáját  
A német kormány elfogadhatatlannak minősítette Szerbia vízumpolitikáját és az Európai Uniót 
kérte a helyzet megoldására. Nancy Fraeser belügyminiszter a tagországokkal való egyeztetés 
mellett a Frontex erősebb nyugat-balkáni jelenlétét is fontos célként emelte ki. Az Európai 
Bizottság idei jelentése rögzíti, a nyugat-balkáni útvonal kihasználtságában szerepet játszik Szerbia 
harmadik országokkal folytatott vízummentességi politikája.  

[Shengen Visa Info] 
 

Folyóból mentettek ki migránsokat a horvát rendőrök  
A Száva határfolyón keresztül kíséreltek meg ketten átjutni Bosznia-Hercegovinából 
Horvátországba egy gumicsónakkal október 14-én a késő délelőtti órákban. A csónak felborult. 
Egyikük visszaúszott a boszniai oldal felé, míg a másik a felborult vízi járműbe kapaszkodva 
várakozott. A hideg folyóból mindkettőjüket a horvát vízirendészek mentették ki és egyben illegális 
határátlépési kísérletükért eljárást kezdeményeztek velük szemben. 

[Index.hr] 
 

Letette az esküt az olasz képviselőház afrikai származású tagja  
Aboubaka Soumahoro 1999-ben 19 évesen, iratok nélkül érkezett Olaszországba 
Elefántcsontpartról. A 42 éves férfi a szeptember 25-i választásokon a Zöldek és a Baloldal párt 
színeiben indult és nyert mandátumot. Ígérete szerint mandátumát a menedékkérők és a 
kisebbségek védelmére fogja felhasználni.  

[Africa News] 

https://www.schengenvisainfo.com/news/amnesty-accuses-latvia-of-ill-treating-migrants-on-belarus-border/
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/10/latvian-pm-calls-on-eu-to-end-all-tourist-visas-for-russians
https://balkaninsight.com/2022/10/14/serbians-eu-visa-free-travel-threatened-by-migration-policy/
https://www.schengenvisainfo.com/news/germany-condemned-serbias-migrant-visa-policy/
https://www.index.hr/vijesti/clanak/policija-spasila-migrante-iz-nabujale-save-pogledajte-fotografije/2403596.aspx
https://www.africanews.com/2022/10/13/ivorian-immigrant-begins-tenure-as-member-of-parliament-in-italy/


Spanyol ombudsman: sérültek a júniusi melillai kerítésrohamban részt vevő migránsok jogai  
Spanyolország nem tartotta tiszteletben a Melilla enklávét júniusban tömegesen megrohamozó 
migránsok törvényes jogait - közölte pénteken az ország ombudsmanja, aki szerint a végzetes 
tragédia előre látható volt. A hivatalos adatok szerint 23 ember halt meg, amikor június 24-én 
mintegy kétezer migráns megrohanta a kerítést a marokkói és a melillai határ mentén - ez az 
Európai Unió területére történő ilyen jellegű átkelési kísérletek legtöbb áldozata az elmúlt években. 
 

[The Local Spain] 
 

OLAF-jelentés: a Frontex vezetői eltussolták a görög pushbackeket  

Az Európai Csalás Elleni Hivatal jelentése szerint az uniós határőrizeti ügynökség, a Frontex vezető 
munkatársai részt vettek a migránsok Görögországból Törökországba történő illegális 
visszatoloncolásának eltussolásában, megsértve ezzel alapvető jogaikat. Az OLAF megállapította, 
hogy a felső vezetők „súlyos kötelességszegést és egyéb szabálytalanságokat” követtek el a 
visszatoloncolások eltussolásával, a kivizsgálás elmulasztásával és a megfelelő kezelésük 
elmulasztásával. „Ezzel akadályozták a Frontex azon képességét, hogy teljes mértékben eleget 
tegyen feladatainak, nevezetesen az alapvető jogok védelmének és előmozdításának biztosítását” - 
olvasható a jelentésben. 

[Euronews] 
 

26 migránst fedeztek fel Észak-Macedóniában  
Az észak-macedón rendőrség közlése szerint egy rövid üldözést követően őrizetbe vettek 26 
szíriai migránst, valamint egy szerb és egy észak-macedón származású embercsempészt. A 
rendőrség közleménye szerint az őrizetbe vett migránsokat visszakísérik Görögország 
területére.  

[AP News] 
 

Svájc és Görögország megállapodást írt alá egy ún. migrációs hitelkeretről  
Karin Keller-Sutter svájci szövetségi tanácsos és Notis Mitarachi görög migrációs ügyekért felelős 
miniszter megállapodást írt alá Luxemburgban egy ún. migrációs hitelkeretről, amelyet Svájc fog 
Görögország számára folyósítani. A hitel 40 millió svájci frankot jelent, amelyet elsősorban helyi 
projektek megvalósítására fognak fordítani. 

[SEM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thelocal.es/20221015/spain-violated-migrant-rights-during-border-tragedy-ombudsman-says/
https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/14/eu-border-agency-frontex-covered-up-illegal-migrant-pushbacks-says-report
https://apnews.com/article/travel-greece-migration-2284a9a559e230fce2ce14a09180ad01
https://twitter.com/EJPD_DFJP_DFGP/status/1580867949300428800
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Újabb dzsihádista támadási kísérlet Beninben 
A benini biztonsági erőknek sikerült megakadályozniuk egy merényletet az ország északi részén, 
amelynek során likvidáltak nyolc terroristát. A nyugat-afrikai ország az újabb állam abban a sorban, 
amelyre a Száhelben tevékenykedő szélsőségesek ki akarják terjeszteni műveleteiket. Félő, hogy a 
gyakori támadások növelni fogják a menekültek számát a régióban. 

[Voanews] 
 

Áradások és menekültek Nigériában 
Hatalmas esőzések és az azokat kísérő áradások pusztítanak Nigériában. A természeti katasztrófa 
szinte az egész országot sújtja, és eddig csaknem 1,4 millió embernek kellett elmenekülnie 
otthonából. A halottak száma az ezerhez közelít, miközben 90 000 otthon pusztult el vagy 
rongálódott meg. 

[Voanews] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.voanews.com/a/benin-foils-terrorist-attack-kills-8-gunmen-army-says-/6789412.html
https://www.voanews.com/a/officials-nigeria-flooding-leaves-more-than-500-dead-1-4-million-displaced-/6787107.html
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15 bevándorló halt meg egy líbiai hajón kitört tűzben  
A líbiai hatóságok egy teljesen kiégett hajót találtak Szabráta város partjainál. Illetékesek 
bejelentették, hogy a csónakban 15 bevándorló holttestét találták meg. Az ENSZ a 
„csempészcsoportok összecsapásának” tulajdonította az esetet, és felszólította a hatóságokat a 
gyors és átlátható kivizsgálásra. A „Menekültek Líbiában” csoport megerősítette, hogy szinte 
naponta találnak holttesteket Szabráta partjainál, és sajtónyilatkozatukban azt közölték: „ha nem 
égtek volna el, akkor senki nem beszélt volna ezeknek a bevándorlóknak a holttesteiről”. 
 

[Info Migrants] 
 

Nyolc holttestet találtak a tunéziai Dzsardzsíszban  
A tunéziai hatóságok bejelentették, hogy nyolc holttestet találtak Dzsardzsísz partjainál. 
Feltehetően azoknak a migránsoknak a holttestei, akiknek a csónakja körülbelül két hete indult el 
az európai partok felé, a hajónak azonban akkor nyomát vesztették.. Hivatalos források közölték, 
hogy az elmúlt időszakban megnövekedett a tunéziai partokról kiinduló irreguláris migrációs 
kísérletek száma. 

[Info Migrants] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infomigrants.net/ar/post/43896/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-15-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85
http://www.infomigrants.net/ar/post/43902/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86


ÁZSIA 
 

 
 
Izrael menekülttábort nyit Azerbajdzsánban a háború elől menekülő orosz zsidók számára  
Az izraeli kormány ideiglenes menekülttáborok megnyitását fontolgatja Azerbajdzsánban annak a 
25 millió dollárnak a felhasználásával, amelyet a zsidó államba bevándorolni szándékozó orosz 
izraeliták számára különítettek el Ukrajna orosz inváziója után. A The Jerusalem Post értesülései 
szerint Izrael kormánya a hónap elején jóváhagyott egy javaslatot az oroszországi zsidók 
bevándorlásának megkönnyítésére, az elmúlt két évtized legnagyobb orosz kivándorlási hulláma 
közepette. A javaslatban tervezett programok között szerepeltek a Zsidó Ügynökség által 
Azerbajdzsánban létesített ideiglenes táborok a költözni vágyó orosz zsidók számára. 
 

[Middle East Monitor] 
 

Az oroszok a hadkötelezettség elől egy másik lehetséges háborús övezetbe menekülnek: 
Örményországba  
A fiatal orosz férfiak, akik igyekeznek elkerülni, hogy Ukrajnába küldjék őket, gyakran semmit sem 
tudnak a Kaukázusban uralkodó feszültségekről – derül ki az Eurasianet cikkéből. A részleges 
oroszországi mozgósítás egybeesett a 2020-as háború óta az egyik legfeszültebb időszakkal az 
örmény-azeri határ mentén, mely által egyre több örményországi kutató figyelmeztet egy 
esetleges közelgő azerbajdzsáni invázióra. Mindeközben egyre több érkező igényel örmény 
állampolgárságot, mely könnyen azt eredményezheti, hogy hamarosan egy újabb, teljesen másik 
konfliktus miatt kell majd elhagyniuk új otthonukat. 

[Eurasianet] 
 

Orosz állampolgárok özönlik el Mongóliát  
Oroszország ukrajnai háborúja dominóhatást váltott ki: mindeddig gazdasági, diplomáciai és 
immáron humanitárius válságokat is előidézett. Az orosz állampolgárok egyre nagyobb arányban 
hagyják el hazájukat, hogy elkerüljék a besorozást a hadseregbe. Szeptemberben Mongólia arról 
számolt be, hogy egyre több orosz állampolgár lépte át a mongol-orosz határt, ideiglenes 
tartózkodási státusz vagy állampolgárság igénylése érdekében. A Mongol Bevándorlási Ügynökség 
szerint mindeddig összesen 6 268 orosz állampolgár menekült Mongóliába az Altanbulag 
határátkelőhelyen keresztül. 

[The Diplomat] 
 

 

 

 

 
 

https://www.middleeastmonitor.com/20221014-israel-to-open-refugee-camps-in-azerbaijan-for-russian-jews-fleeing-the-war/
https://eurasianet.org/russians-flee-conscription-for-another-potential-war-zone-armenia
https://thediplomat.com/2022/10/russian-citizens-flooding-into-mongolia-to-evade-conscription/


AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA 

 

Dinamikusan növekszik a csendes-óceániak által Ausztráliában benyújtott menedékkérelmek 
száma  
2022 szeptemberében több mint 313 menedékkérelmet nyújtottak be a csendes-óceáni szigeteki 
állampolgárok Ausztráliában, míg az általuk 2019 novembere óta benyújtott összes 
menedékkérelem megközelíti az 5 000-et. Tonga 2022 szeptemberében 94 fővel a harmadik 
legnagyobb számú menedékkérelmet benyújtó származási ország lett India (176) és Kína (117) 
mögött. A nemzetközi határok újbóli megnyitása óta a legnagyobb változást a csendes-óceáni 
szigetországok produkálták a származási országok tekintetében, ami összefügg a Csendes-óceáni–
Ausztrál Munkaerő-mobilitási Program (PALM) dinamikus növekedésével. A Pápua Új-Guineából 
érkező menedékkérőkön kívül szinte minden más, a csendes-óceáni szigetországokból érkező 
menedékkérőt elutasítottak. Ezek a menedékkérők a PALM-programban résztvevő, a munkaadóik 
elől menekülő munkavállalók egy részhalmazát jelentik. Az illetékes ausztrál hatóság a 
„szökevények” kifejezést használja rájuk.  

[Independent Australia] 
 

https://independentaustralia.net/politics/politics-display/system-fails-to-protect-migrants--asylum-applications-soar,16866

