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Migrációs Körkép 

2022.11.28. ‖ 48. 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 

 
Német-török belügyminiszteri találkozó: szoros biztonsági együttműködésre van szükség  

Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter kétnapos törökországi látogatása során török kollégájával, Süleyman 

Soyluval a szoros német-török belbiztonsági együttműködés szükségességéről egyeztetett. Az együttműködés 

kiterjed a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre, valamint a migrációs politikára. A német 

belügyminiszter nyilatkozatában elismerően beszélt Törökország menekültek befogadásával összefüggő szolidáris és 

humanitárius hozzájárulásáról. 

[BMI] 

Új bizottsági javaslatok az illegális migráció megfékezésére 

Az Európai Bizottság egy 20 pontos javaslatcsomagot állított össze az irreguláris migráció megfékezésére. Ebben az 

évben eddig 90 000 bevándorló érkezett a közép-mediterrán útvonalon, ami több mint 50%-os növekedés 2021-hez 

képest. Ylva Johansson belügyi biztos arra tett javaslatot, hogy az EU és a tagállamok fokozzák az együttműködést a 

harmadik országokkal, hogy csökkentsék az útra kelők számát. 

[Voanews] 

 

Ausztria támogatja Észak-Macedónia határvédelmi lépéseit 

Gerhard Kerner osztrák belügyminiszter észak-macedóniai látogatása során kiemelte, Ausztria kész segítséget 

nyújtani Észak-Macedónia számára az irreguláris migráció és az embercsempészet elleni harcban. Emellett az osztrák 

belügyminisztérium bejelentette, a 2023-as év végéig támogatják a szkopjei kormányzatot az észak-macedón-görög 

határszakasz védelmében.  

[Schengen Visa Info] 

Ausztria támogatja Horvátország schengeni övezetbeli tagságát  

Karl Nehammer osztrák kancellár bejelentése szerint országa kész támogatni Horvátország tagságát a schengeni 

övezetben, ezt követően kijelentette, hogy Románia és Bulgária azonban nem számíthat Ausztria támogatására. 

Horvátország esetében a gazdasági és turisztikai kapcsolatok mellett Nehammer kiemelte az irreguláris migráció 

kérdésében tapasztalható magas szintű kooperációt is.  

[Euractiv] 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/11/reise-ankara.html
https://www.voanews.com/a/eu-sets-out-mediterranean-migrant-plan-ahead-of-emergency-meeting/6843671.html
https://www.schengenvisainfo.com/news/austria-to-support-north-macedonia-in-protecting-border-with-greece-until-end-of-2023/
https://www.euractiv.com/section/politics/news/austria-backs-schengen-for-croatia-not-bulgaria-romania/
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Több mint 600 migránst vettek őrizetbe a horgosi események hatására 

A szerb belügyminisztérium bejelentése szerint több mint 600 migránst vettek őrizetbe a horgosi lövöldözéssel 

kapcsolatban. A helyi média értesülései szerint egy újabb és egy régebb óta a város környékén tartózkodó csoport 

szóváltása vezetett a lövöldözéshez. Bratislav Gašić belügyminiszter személyesen vette szemügyre a rendőri 

intézkedést, illetve tárgyalt a városi vezetéssel. 

[Anadolu Agency és Magyar Szó] 

 

Új európai migrációs akcióterv a Nyugat-Balkán számára 

Ylva Johansson belügyi biztos közlése szerint jelenleg egy olyan akcióterven dolgoznak, amely jelentősen csökkentené 

a nyugat-balkáni útvonalon jelentkező migrációs nyomást. A biztos emellett kijelentette, megérti az osztrák kormány 

aggodalmait. Az osztrák kormány véleménye szerint az Ausztriába érkező migránsok nagy száma a nyugat-balkáni 

útvonal megnövekedett aktivitásának, valamint a migrációhoz kapcsolódó kötelezettségeiket nem megfelelően ellátó 

tagállamoknak köszönhető.  

[Politico] 

 

Visszatérnek a menekültek az ukránok által visszafoglalt területekre 

Az ENSZ adatai szerint a háború februári eszkalációja óta 12,6 millió határátlépés történt Ukrajnából kifelé. Több mint 

7,2 millió ember menekült el Ukrajnából, további 6,9 millió pedig belső menekültté vált hazájában. Ezek a hivatalos 

adatok, melyek nem tartalmazzák a nem regisztrált migrációt, így vélhetően a valódi számok még magasabbak 

lehetnek. Ezen kívül várhatóan további 2-3 millió ember kényszerülhet elhagyni otthonát az idei télen az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) szerint. Ezzel párhuzamosan a visszatérési tendencia is egyértelmű lett, korrelál a harctéren 

zajló eseményekkel. Az első nagy visszatérési hullám Ukrajna északi része és a főváros felszabadulását követte. 

Hasonló tendenciákat figyeltek meg nyáron is, amikor az orosz hadsereg nem tudta előretolni az arcvonalat. További 

visszatérésekre lehet számítani az oroszok legutóbbi vereségeit követően Harkiv és Herszon régiókban.  

[CEPA] 

 

A holland önkormányzatok nem tudják, hogyan kezeljék az új ukrajnai menekülthullámot 

Ahogy közeledik a tél, egyre hűvösebb az időjárás Ukrajnában is. Ezzel párhuzamosan az oroszok továbbra is támadják 

az ország kritikus energia-infrastruktúráját. Mivel előrejelzések szerint Kijevben a héten már akár -8 fok alá is eshet a 

hőmérséklet, Wopke Hoekstra holland külügyminiszter kijelentette, Hollandia készen áll újabb ukrajnai menekülteket 

befogadni, amennyiben úgy döntenek, a kilátástalan helyzet elől menekülve inkább külföldre távoznak. A holland 

önkormányzatokat azonban aggasztja a külügyminiszter kijelentése. Meglátásuk szerint nincs elegendő tartalékuk a 

menekültek szükségleteinek kielégítéséhez. A holland települések 40%-a úgy nyilatkozott, nem áll rendelkezésükre 

elég hely a menekültek elszállásolására. 

https://www.aa.com.tr/en/europe/serbia-detains-over-600-in-operation-against-irregular-migrants/2748204
https://www.magyarszo.rs/hu/5094/kozelet_belfold/276376/Bandah%C3%A1bor%C3%BA-Horgoson-Migr%C3%A1nsok-l%C3%B6v%C3%B6ld%C3%B6z%C3%A9s-horgos.htm
https://www.politico.eu/article/eu-preps-plan-to-quell-migrant-influx-from-the-balkans/
https://cepa.org/article/ukraines-refugees-mull-return-after-russian-retreats/
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[NL Times] 

 

Hogyan változtatta meg az ukrajnai háború Írország életét?  

Írország már a háború február 24-i eszkalációja előtt is akut szállásválságban szenvedett, országszerte nem volt 

elegendő bérelhető lakás vagy diák-szálláshely. Mivel azonban jelenleg több mint 60 ezer menekült tartózkodik 

szállodákban és egyéb szálláshelyeken, a háborús helyzet még inkább rávilágít a lakásállomány szűkösségére. A múlt 

hónapban a diákok országos tüntetéseket tartottak a lakáskrízis fokozódása miatt.  

[Euronews] 

 

Minden idők migrációs rekordja dőlt meg az Egyesült Királyságban 

Az Egyesült Királyság nettó migrációja elérte az 504 ezret júniusig az idei évben – ez a valaha volt legmagasabb adat 

az Országos Statisztikai Hivatal (ONS) becslése szerint. A bevándorlási adatok növekedése mögött az EU-n kívülről 

legálisan érkezők, valamint a koronavírus-járvány utáni utazások újraindulása áll. Az afgán és ukrán menekültek, 

valamint a Hongkongból érkezők befogadása szintén további tényezők. 

[BBC] 

 

Több ukrajnai menekült fog érkezni az Európai Unióba a tél során?  

Miközben Oroszország Ukrajna elleni háborúja a tizedik hónapban tart, az Európa előtt álló hideg téli hónapok 

nyomást gyakorolnak az erős elszántsággal bíró, de korlátozott erőforrásokkal rendelkező helyi lakosságra. Az elmúlt 

hetekben Ukrajna-szerte támadásokat hajtott végre az orosz haderő, mely a kritikus infrastruktúrát célozta több 

jelentős városban, illetve a fővárosban, Kijevben is. A támadások eredményeként országszerte sok helyen 

megsemmisült az áram- és vízellátás. A robbantások olyan súlyosak voltak, hogy még Moldova egyes területein is 

megszűnt az áramszolgáltatás. A genfi székhelyű Vegyes Migrációs Központ (MMC) szerint a télen egyre több és több 

ukrajnai menekült indulhat meg az EU felé, mely sosem látott kihívás elé állítja a blokk országait.  

[Al-Jazeera] 

 

Üzemképes a lengyel fizikai határzár a belorusz határszakaszon 

Lengyelország aktiválta a belorusz határon felszerelt kamerákkal és mozgásérzékelőkkel ellátott fizikai határzár első 

szakaszát, amelyet a migrációs válságra válaszul húztak fel annak érdekében, hogy közel-keleti, ázsiai és afrikai 

bevándorlók tízezreinek illegális határátkelését akadályozzák meg. A nyáron elkészült fizikai határzár minden eleme 

november 25-én, pénteken került bekapcsolásra a belügyminiszter, Mariusz Kamiński bejelentése szerint. A 

belügyminiszter szerint 206 kilométeres hosszával ez lett a világ leghosszabb, egyetlen irányítóközpontból felügyelt 

elektromos fizikai határzára. 

[Notes from Poland] 

https://nltimes.nl/2022/11/26/dutch-municipalities-unsure-handle-new-influx-ukrainian-refugees-winter
https://www.euronews.com/my-europe/2022/11/25/how-has-the-ukraine-war-changed-life-in-ireland
https://www.bbc.co.uk/news/uk-63743259
https://notesfrompoland.com/2022/11/22/electronic-elements-of-polands-anti-migrant-border-wall-with-belarus-switched-on/
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Moldova bukhatja el elsőként az energiaháborút Európában?  

Noha Moldova gazdasági és politikai helyzete törékeny marad az elkövetkező hónapokban, továbbra sem valószínű, 

hogy az életkörülmények olyan mértékben romoljanak, hogy az megváltoztassa Kisinyov nyugatbarát politikai 

irányvonalát, vagy elmozdítsa a kormányt a helyéről. A román parlament előtt november 1-jén tartott beszédében 

Maia Sandu moldáv elnök ígéretet tett arra, hogy fenntartja országa nyugatbarát irányvonalát és Ukrajna támogatását 

annak ellenére, milyen „példátlan politikai zsarolásnak” tették ki országát. Az állandó energiahiány azonban a hideg 

téli hónapok érkezésével nehéz kihívásokkal szembesíti a helyi lakosságot: egyre több moldovai állampolgár dönt úgy, 

végleg elhagyja hazáját. 

[RANE Worldview Powered by Stratfor] 

 

Mezítlábas migránsokat kényszerítettek át Belaruszból Litvániába 

Mezítlábas migránsok átkényszerítésével próbál meg Belarusz nyomást gyakorolni Litvániára - közölte a balti állam 

kormánya november 23-án. Agnė Bilotaitė, az ország belügyminisztere újságírók kérdésére megválaszolta, kilenc 

embert kényszerítettek át Litvániába a belorusz hatóságok cipő és megfelelő téli ruha nélkül. Kettő migránst azonnal 

kórházba is szállítottak. A két kórházba szállított Srí Lanka-i férfi közül az egyik fagyási sérülései miatt a lábát, a másik 

öt lábujját vesztette el. 

[Euronews] 

 

Litván külügyminiszter: Újabb szankciókat kell bevezetni Minszk ellen 

Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter nem zárja ki, hogy ismét felvetik a Minszk elleni szankciók kérdését, 

miután újból megnövekedett az illegális migráció aránya Belaruszból a balti államok irányába. Országos felháborodást 

váltott ki a „mezítlábas migránsok” esete, amikor is az embertelenül eljáró belorusz hatóságok megfelelő téli ruházat 

vagy cipők nélkül érkező migránsokat kényszerítettek át Litvániába. Landsbergis szerint a súlyos emberi jogi sérelmek 

miatt újabb szankciókat kell életbe léptetni Minszk ellen.  

[Delfi] 

Finnország késve tudja kézbesíteni a tartózkodási engedélyeket az orosz állampolgárok számára  

A finn bevándorlási hivatal jelezte, hogy több hetet is csúszhat a jóváhagyott tartózkodási engedélyek kézbesítése 

azon orosz állampolgárok részére, akik Finnország oroszországi külképviseletein nyújtották be kérelmüket. A 

késedelmet az orosz posta korábbinál hosszabb kézbesítési gyakorlatával indokolták. Az elmúlt 12 hónapban mintegy 

55 ezer orosz állampolgár igényelt finn tartózkodási engedélyt. Helsinki turista vízumot immár nem bocsát ki orosz 

állampolgárok részére azzal az indokkal, hogy egy háborús agresszor állam polgárai számára nem nyújt szabadidős-

kényelmi szolgáltatást. Egyébként is a legtöbb orosz állampolgár a 90 napig érvényes schengeni turista vízum 

birtokában Finnországot tranzitországként használva az Európai Unió más államaiba repül Helsinkiből. 

[Schengenvisainfo] 

https://worldview.stratfor.com/article/will-moldova-be-first-fall-russia-s-energy-war-europe
https://www.euronews.com/2022/11/24/barefoot-migrants-pushed-by-belarus-across-lithuanian-border-says-minister
https://www.delfi.lt/en/politics/landsbergis-sanctions-on-minsk-should-be-considered-due-to-continuing-irregular-migration-from-belarus.d?id=91830939
https://www.schengenvisainfo.com/news/finland-warns-a-delay-of-residence-permit-cards-delivery-to-russia/
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A boszniai határrendészek drónok segítségével mentettek migránsokat  

Szerbiából Bosznia-Hercegovinába, a Drina határfolyón keresztül próbáltak afganisztáni migránsok illegálisan átkelni 

november 26-án, azonban a ködben a folyó magas vízállása miatt egy ideiglenesen szigetté vált partszakaszon 

rekedtek. A boszniai rendőrök a drónok segítségével feltárt helyszínről csónakokkal 33 afgán férfit mentettek ki. 

Közülük 27-et átadtak az idegenrendészeti hatóság illetékeseinek, míg hat személynek orvosi ellátásra volt szüksége, 

őket kórházba szállították. 

[Avaz] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://avaz.ba/vijesti/crna-hronika/788593/granicna-policija-bih-spasila-migrante-bili-zarobljeni-na-rijeci-drini
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AFRIKA 

 

Tovább mélyül a humanitárius válság Kelet-Afrikában 

Az aszály és az élelmiszerár-növekedés miatt már 22 millió ember szorul támogatásra Etiópiában, Szomáliában és 

Kenyában. A becslések szerint csak ebben az évben több mint 9 millió állat hullott már el a nomádok csordáiból. 2022 

novembere és 2023 áprilisa között az ENSZ Világélelmezési Programjának további 1,27 milliárd USD-re lenne szüksége 

a rászorulók ellátásához. 

[Hiiraan] 

Tömegsírok Malawiban 

30 fiatal férfi és fiú, feltehetőleg etióp állampolgárok maradványait találták meg két malawi tömegsírban. A 

feltételezett elkövetők között található a korábbi malawi elnök mostohafia, Tadikira Mafubza is. Az áldozatok 

valószínűleg megfulladtak. Malawi fontos tranzitútvonal a Dél-afrikai Köztársaság felé tartó kelet-afrikai illegális 

migránsok számára. 

[Hiiraan] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiiraan.com/news4/2022/Nov/188824/wfp_warns_drought_leading_to_food_insecurity_acute_malnutrition_in_horn_of_africa.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2022/Nov/188847/malawi_ex_leader_s_stepson_held_over_mass_graves_of_suspected_migrants.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

A bevándorlók a török hatóságok agresszivitására és a kitoloncolásokra panaszkodnak 

A bevándorlókat erőszakosan visszafordították, amikor megpróbáltak szabálytalanul bejutni Törökországba – közölte 

a Human Rights Watch. Tanúvallomások szerint a török hatóságok egyre nagyobb számban toloncolnak ki irreguláris 

migránsokat Afganisztánba. A jelentés szerint több tízezer afgán állampolgárt tartóztattak le és küldtek vissza hazájába 

annak ellenére, hogy a tálibok vették át az ország irányítását tavaly nyáron. A legtöbbjüket charterjáratokon 

deportálták, amelyek január végén indultak újra a két ország között.  

[Info Migrants] 

 

Legalább hat bevándorló vesztette életét a tengeren 

Hat bevándorló vesztette életét, akik Algéria partjaitól az olaszországi Szardínia szigete felé próbáltak átkelni a 

tengeren - jelentette az olasz média november 20-án. A fedélzeten 13 migráns tartózkodott. Bár az eset hivatalosan 

algériai felségvizeken történt, a hatóságok az olasz parti őrség segítségét kérték, akik a mentési művelet 

koordinálásával avatkoztak be. 

[Info Migrants] 

 

Görög-egyiptomi migrációs megállapodás 

Athén és Kairó az illegális migráció elleni küzdelemről, illetve a tengeri mentés összehangoltabb koordinációjáról írt 

alá megállapodást. Athén cserébe vállalta, hogy 5 000 egyiptomi idénymunkás számára biztosít munkát kilenc 

hónapos időtartamra. 

[Apnews] 

 

 

 

 

 

http://www.infomigrants.net/ar/post/44863/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.infomigrants.net/ar/post/44877/%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://apnews.com/article/middle-east-africa-egypt-cairo-europe-01fed60cdd615569f8d0f05242783a11
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 

 
Meghosszabbodhat a várakozási idő az EU külső határain az egységes be- és kiléptető rendszer bevezetésével 

Az Európai Unió külső határainál a várakozási idő megnövekedhet, amint a be- és kiléptetési rendszer (EES) 2023 

májusában teljes mértékben életbe lép. Minderről az Európai Unió Tanácsa közleményben figyelmeztetett, miután a 

tagállamok megküldték a tesztelési eredményeiket. A jövő év májusának végéig bevezetésre kerülő, angol nyelvű 

elnevezésével és rövidítésével Entry/Exit System (EES) segítségével a schengeni övezetbe belépő harmadik országbeli 

állampolgárok által jelentett esetleges biztonsági kockázatok hatékonyabb kiszűrését remélik.  Az előzetes tesztelési 

időszak alapján azonban mindez a várakozási időszak meghosszabbodását eredményezheti a schengeni övezet külső 

határátkelőhelyein. 

[Schengenvisainfo] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.schengenvisainfo.com/news/waiting-time-for-travellers-at-eu-borders-to-increase-substantially-member-states-assert/
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ÁZSIA 

 

Több gazdaság is fellendült az orosz gazdasági gyengülés miatt 

Georgia gazdasága egyre erősödik az oroszok beáramlása miatt. Az IMF 10%-ra növelte 2022-es növekedési 

előrejelzését Georgiára vonatkozóan, míg Örményország és Törökország gazdasága is nőhet 11, illetve 5%-kal. A 

közelmúltban kezdődött orosz beáramlás a konjunktúra „pozitív irányú robbanását” eredményezheti az IDFI agytröszt 

gazdaság- és társadalompolitikai irodája szerint.  

[CNBC] 

https://www.cnbc.com/2022/11/25/georgia-armenia-turkey-economies-boom-with-russian-wealth-migration.html

