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2022-BEN KÖZEL EGYMILLIÓ 

MENEDÉKKÉRŐ ÉRKEZETT EURÓPÁBA 

2022-ben mintegy 966 000 nemzetközi védelem 

iránti kérelmet adtak be az Európai Unió, Svájc és 

Norvégia (EU+) területén. Ez 50%-kal több, mint 

2021-ben, és 2016 óta a legmagasabb szám. A 

legnagyobb kérelmezői csoportok a szíriaiak, az 

afgánok és a törökök voltak, de például a latin-

amerikaiak és az ázsiaiak is sok menedékkérelmet 

nyújtottak be. Ez a közel egymillióra rúgó adat 

nem tartalmazza a több mint négymillió ukrán 

állampolgárt, akik szintén Európában kerestek 

menedéket. 

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének 

(European Union Agency for Asylum) legfrissebb 

jelentéséből kiderült, hogy 2016 óta nem adtak be annyi 

menedékkérelmet, mint 2022-ben. Az Ügynökség az 

Európai Unió 27 tagállama, illetve Norvégia és Svájc 

vonatkozásában vizsgálta a számokat. Míg 2020-ban, a 

koronavírus-járvány idején 485 ezer kérelem érkezett – 

2013 óta a legalacsonyabb szám –, addig 2021-ben már 

648 ezer, 2022-ben pedig 966 ezer.  

A menedékkérők legnagyobb csoportjai a szíriaiak, az 

afgánok, a törökök, a venezuelaiak és a kolumbiaiak 

voltak. Az előző évek trendjeit folytatva 2022-ben is a 

szírek adták be a legtöbb kérelmet az EU+-ban (132 

000). Ez 24 %-os növekedést jelentett 2021-hez képest. 

Az afganisztáni biztonsági, humanitárius és gazdasági 

helyzet romlása miatt az afgánok továbbra is a védelmet 

keresők második legnagyobb csoportját alkották – ez 

már egészen 2018 óta így van. Az ő számuk 2022-ben 

29%-kal nőtt 2021-hez képest, mintegy 129 000-re, ami 

2016 óta a legmagasabb szám. Az afgánok az összes 

menedékkérő 13%-át tették ki 2022-ben. Több mint 

kétszeresére emelkedett a török jelentkezők száma (55 

000), és ezzel a harmadik legnagyobb kérelmezői 

csoport lett. Őket a venezuelaiak (51 000) és a 

kolumbiaiak (43 000) követték, akik egyaránt körülbelül 

háromszor annyi kérelmet nyújtottak be, mint 2021-

ben. Érdekesség, hogy a statisztikában nagy számban 

jelennek meg olyan állampolgárok is, akik 

biztonságosnak tekinthető országokból indultak el: 

bangladesiek (34 000), grúzok (29 000), indiaiak (26 

000), marokkóiak (22 000), tunéziaiak (21 000), 

egyiptomiak (15 000). Az összes érkező közül 

körülbelül 43 000 kérelmező állította, hogy kísérő 

nélküli kiskorú – ez 2015 óta a legmagasabb éves adat. 

Az elbírált kérelmek elismerési aránya 2022-ben 40% 

volt. Ez a szám különösen magas volt Szíria, 

Fehéroroszország, Ukrajna, Eritrea, Jemen és Mali 

tekintetében. A kérelmek feldolgozása folyamatos, ám 

a magas érkezésszámok miatt sok országban jelentős 

mértékű elmaradások tapasztalhatók: a legfrissebb 

rendelkezésre álló adatok alapján 2022. november 

végén az EU+ országokban összesen mintegy 950 000 

ügy elbírálása volt függőben.  

Ami pedig Ukrajnát illeti: az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztossága 2023. február 24-ig közel 16 millió 

belépést jelentett Ukrajna felől a négy szomszédos EU-

országba és Moldovába. Ugyanebben az időszakban 

Lengyelországból, Romániából, Szlovákiából és 

Moldovából több mint 10,4 millióan léptek be 

Ukrajnába. Fontos a fenti statisztika kapcsán tudni, 

hogy ezek a számok sok oda-vissza mozgást 

tartalmaznak. Ukrajnán belül mintegy 5,9 millió 

személy volt belső menekült az ENSZ Nemzetközi 

Migrációs Szervezetének 2022 decemberére vonatkozó 

becslései szerint. Az Eurostat adatai alapján 

elmondható, hogy 2022 végéig mintegy 4 millióan 

részesültek átmeneti védelemben az EU+-ban.  Az 

ideiglenes védelmet igénylők túlnyomó része nő volt. 

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének 

felmérése szerint az Ukrajnából menekülő személyek 

kétharmada ideiglenes védelmet kért, és csak 2%-uk 

folyamodott nemzetközi védelemért. 
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