
 

 
1 
 

 
 

Migrációs Körkép 

2023.02.20. ‖ 8. 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 

 
Frontex: több mint 13 ezer illegális határátlépés történt az EU külső határainál januárban 
A Frontex által összeállított előzetes adatok szerint januárban több mint 13 200 illegális 
határátlépést észleltek az EU külső határainál, ami 12%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban – 
ez javarészt a tengeri útvonalakon uralkodó rossz időjárási viszonyoknak köszönhető. A tavalyi év 
trendjeit követve januárban is a nyugat-balkáni útvonalon történt a legtöbb átkelés (az összes 
határsértési eset 43%-a, azaz 5 751 regisztrált incidens). Az év első hónapjában a nyugat-afrikai és 
a nyugat-mediterrán útvonalakon csökkent a legnagyobb mértékben a jogellenes belépések 
száma, elsősorban az indulásokat befolyásoló zord időjárási körülmények miatt. A csökkenés másik 
okaként említhető a nem uniós országok által végrehajtott fokozott járőrözés és egyéb preventív 
tevékenységek az észak-afrikai partoknál. Eközben a közép-mediterrán útvonalon nőtt a 
legnagyobb mértékben az észlelt illegális átkelések száma a tavalyi év azonos hónapjához képest 
(több mint 4 500 jogellenes határátlépés). 
 

 

[Frontex Twitter] 

https://twitter.com/frontex?lang=hu
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Csupán 48 óra leforgása alatt több, mint 1 300 irreguláris migráns érte el az olasz partokat  
Több mint 1 300 irreguláris migráns érkezett két nap alatt (február 16-17.) az olaszországi 
Lampedusa szigetére. A Rai News 24 szerint 48 óra leforgása alatt összesen 28 hajó kötött ki 
Lampedusán. A lélekvesztők Líbiából és Tunéziából indultak. A hajók fedélzetein összesen 1 397 
migráns utazott. Február 17-ig mintegy 9 254 irreguláris bevándorló érkezett Olaszországba, ami 
több, mint kétszerese a tavalyi év azonos időszakához képest a belügyminisztérium adatai szerint. 
2022-ben közel 104 ezren érkeztek hasonló módszerrel Olaszországba. 

[AA] 
 

Menekültügyi csúcstalálkozót tartottak Berlinben  
2023. február 16-án menekültügyi csúcstalálkozót tartottak Berlinben. A csúcstalálkozót a 
szövetségi belügyminiszter hívta össze, miután egyre több panasz érkezett az önkormányzatoktól 
azzal kapcsolatban, hogy nem képesek megfelelően ellátni és elszállásolni a menekülteket. A 
találkozón született tervek szerint létrehoznak egy olyan digitális rendszert, amely a jövőben 
biztosítja a menekültek helyzetével kapcsolatos adatok átláthatóságát (pl. a régiókban tartózkodó 
menekültek aktuális létszáma). A csúcstalálkozón bejelentették, hogy további lakóhelyeket kell 
létrehozni a menekültek megfelelő elszállásolása érdekében. A találkozón többek között a 
szálláslehetőségekkel és pénzügyekkel kapcsolatos kérdésekkel, integrációval, az irreguláris 
migráció elleni fellépéssel és a hazatérések ösztönzésével foglalkozó munkacsoportok 
felállításáról döntöttek, amelyekben részt vesznek az önkormányzatok is. Pénzügyi kérdésekről 
egyelőre nem született döntés. Az előzetes információk szerint húsvét környékén újabb 
csúcstalálkozót rendeznek, ahol Olaf Scholz kancellár és a tartományi miniszterelnökök fogják 
megvitatni a kialakult helyzetet, várhatóan a munkacsoportok addig elért eredményeinek 
áttekintésével együtt.  

[Tagesschau] 
 

A német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal nem elemezheti indokolatlanul a 
menekültek mobiltelefonadatait  
A Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) nem elemezheti indoklás nélkül a 
menekültek mobiltelefonjait. A szövetségi közigazgatási bíróság egy afgán nőnek adott igazat, 
akinek a berlini menedékkérelmek benyújtásakor átnézték a mobiltelefonját. A BAMF a döntés 
értelmében nem elemezheti az útlevél nélküli menedékkérők mobiltelefonjait, hogy 
következtetéseket vonjon le a személyazonosságukra vonatkozóan. A bíróság azzal indokolta a 
döntést, hogy a személyazonosság és az állampolgárság megállapítására egyéb eszközök is 
rendelkezésre álltak, így a szövetségi hivatalnak elsődlegesen azokat kellett volna alkalmaznia. 

[Tagesschau] 
 

https://www.aa.com.tr/en/europe/more-than-1-300-irregular-migrants-reach-italy-over-past-48-hours-report/2824281
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/fluechtlingsgipfel-faeser-107.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bamf-handydaten-fluechtlinge-101.html
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Bulgária: Hét személyt őrizetbe vettek a halálos migránskamion ügyében  
A bolgár rendőrség bejelentése szerint hét személyt őrizetbe vettek a Szófia közelében észlelt 
kamion ügyében. A hatóságok elmondása szerint a kamion 52 afgán irreguláris migránst szállított, 
akik közül 18 személy életét vesztette. A migránsok elmondásuk szerint személyenként 5 000 és 7 
000 euró közötti összeget fizettek a szerb határra szállításért.  

[ABC] 
 

Az EP jóváhagyta a Frontex észak-macedóniai jelenlétét  
Az Európai Parlament közleményben jelentette be, hogy jóváhagyta a Frontex Észak-Macedóniába 
tervezett műveletét. A Frontex továbbá együttműködési megállapodásokat írt alá Albániával, 
Szerbiával, Montenegróval és Bosznia-Hercegovinával. A szervezet szerint a nyugat-balkáni 
útvonal aktivitása szükségessé teszi a megerősített regionális jelenlétet.  

[Euractiv] 
 

Ausztria és Spanyolország célja egy konszenzusos európai migrációs politika  
Pedro Sánchez spanyol kormányfőt a spanyol EU elnökséget előkészítő hivatali látogatáson 
fogadta Karl Nehammer osztrák kancellár. A migrációs kérdések kapcsán a felek egyetértettek az 
EU külső határainak védelmében, valamint a kibocsátó országok támogatásában. Nehammer 
kiemelte, hogy az EU frontországai, mint Spanyolország, Olaszország, Bulgária és Románia 
megérdemlik a további tagországok támogatását migrációs kérdéseken.  

[Euractiv] 
 

Nagyságrendekkel több embert küldtek haza Ciprusról idén januárban, mint egy évvel ezelőtt  
Nicos Nouris ciprusi belügyminiszter bejelentette, hogy 2023 januárjában 1 172 migránst 
repatriáltak, mely 469 százalékponttal több, mint a 2022. januári adat. Nouris elmondta, hogy a 
tárcáján belül felállított visszaküldési hivatal bevált és reményt ad arra, hogy sokkal több 
bevándorlót tudjanak hazaküldeni, mint a tavalyi 7 600. 

[Cyprus Mail] 
 

Tavaly jelentősen emelkedett a benyújtott menedékkérelmek száma a 2021. évhez képest 
Svájcban  
Svájc 2022-ben összesen 24 511 menedékkérelmet regisztrált, 64,2 százalékponttal többet, mint 
2021-ben – derült ki a Svájci Migrációs Titkárság (SEM) adataiból. A SEM szerint az ország 2022-
ben közel 10 ezerrel több menedékkérelmet regisztrált, mint 2021-ben, a hatóságok 2023-ra 
mintegy 27 ezer új menedékkérelmet várnak. A növekedés okai között a COVID-19 korlátozások 
feloldását, az emelkedő árakat és az egyes menekültekre nehezedő fokozott nyomást említi a SEM. 
2022-ben az afgán állampolgárok nyújtották be a legtöbb menedékjogi kérelmet: 2022-ben: 7054-

https://abcnews.go.com/International/wireStory/bulgaria-detains-7-deaths-18-migrants-found-truck-97309839
https://www.euractiv.com/section/migration/news/eu-parliament-supports-frontex-operation-in-north-macedonia/?fbclid=IwAR1cIEfUygU8Usq6kQO5C5Nzwl-QU237fed0AHBOZrJseaEV-hvnvRQ3N10
https://www.euractiv.com/section/politics/news/spain-austria-to-push-for-eu-consensus-on-migration-asylum-before-2024/?cx_testId=2&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=9&cx_experienceId=EXLQ9EV18G4H&fbclid=IwAR3UlBQLrKTzacQ7boO_Fqi-l2I6-rOHmmRD-GJloIHp3Egh_zk4A_T2rx0#cxrecs_s
https://cyprus-mail.com/2023/02/17/over-a-thousand-migrants-repatriated-in-january/
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et, ebből 95 családegyesítési kérelem volt. Őket Törökország, Eritrea, Algéria és Szíria polgárai 
követik. 

[SchengenVisaInfo] 
 

Több ezer ukrán kerülhet az utcára az Egyesült Királyságban  
A legfrissebb adatok szerint 161 400 ukrán menekült tartózkodik az Egyesült Királyságban, közel 
egy évvel az orosz invázió kezdete után. Míg 46 900 ukrán a családtagjaiknál tartózkodik, a 
legtöbben az Otthonok Ukrajnának program keretei közt érkeztek a szigetországba, mely előírta, 
hogy a befogadóknak legalább hat hónapig kell elhelyezniük otthonaikban a menekülteket. A Sky 
News szerint 4295 ukrán folyamodott segítségért a helyi önkormányzatokhoz, miután megszűnt 
lakhelyük az Otthonok Ukrajnának program kivezetésével. 

[Sky News] 
 
Harcra kényszeríti migránsait Oroszország 
Az orosz Wagner-zsoldoscsoport eddig több tízezer foglyot toborzott az ukrajnai harcra. Sok 
elítélt most attól tart, hogy a harctérre fogják őket küldeni – csak úgy, mint a közép-ázsiai 
országokból érkező migránsokat. A BBC állításai szerint január végén Oroszország egyre több és 
több közép-ázsiai migránst kényszerített arra, hogy Ukrajnába menjen harcolni.  

[BBC] 
 

A háború kezdete óta legalább 500 ezer orosz hagyta el hazáját  
2023 februárjáig legalább 500 ezer, de az is lehet, hogy egymillió fő hagyta el Oroszországot. Az 
Oroszországból kivándorlók nem a háború fenyegetése miatt hagyták el hazájukat, hanem Kreml-
ellenes nézeteik, a megtorlástól való félelem és a szankciós politikai okozta életszínvonal-
csökkenés miatt. Az orosz exodusnak két fő hulláma volt: az első közvetlenül az inváziót követően, 
a második pedig néhány hónappal később, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök részleges 
mozgósítást rendelt el. 

[Grid] 
 

Belorusz reagált arra, hogy Lengyelország bezárta közös határátkelőhelyüket 
Belorusz február 17-én bejelentette, korlátozza a lengyel teherautók bejutását területére, továbbá 
egy összekötőtisztet is kitoloncolt azután a hír után, mely szerint Lengyelország bezár egy közös 
határátkelőhelyet. A múlt héten Mariusz Kamiński lengyel bel- és közigazgatásügyi miniszter 
bejelentette, hogy „állambiztonsági érdekek” miatt február 10-től felfüggesztik a Boborwniki 
határátkelőhely nyitvatartását. A belorusz külügyminisztérium beidézte a lengyel ügyvivőt, hogy 
„egyoldalú” és „embertelen” gyakorlata miatt elítélje Varsó döntését.  

[Al-Mayadeen] 

https://www.schengenvisainfo.com/news/switzerland-recorded-over-24500-asylum-applications-in-2022/
https://news.sky.com/story/ukrainian-refugees-staying-in-uk-facing-homelessness-as-homes-for-ukraine-placements-end-12813418
https://www.bbc.com/news/world-europe-64582985
https://www.grid.news/story/global/2023/02/16/ukraine-war-in-data-more-than-500000-russians-have-left-their-country-since-the-war-began/
https://english.almayadeen.net/news/politics/belarus-responds-to-polands-closing-of-border-checkpoint
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Litván államfő: Az EU-nak hatékonyabban kell küzdenie az illegális migráció ellen  
Gitanas Nausėda litván államfő csütörtökön találkozott Ylva Johansson az Európai Bizottság 
belügyi biztosával. Az elnök és a biztos az illegális migráció okozta problémákra fókuszált 
találkozójuk során, illetve arra, hogy megoldást találjanak a kialakult szituációra az EU külső 
határainál. A litván elnök megköszönte a biztos személyes közreműködését és erőfeszítéseit a 
2021-ben Litvániát sújtó példátlan illegális migrációs válság során. 

[Delfi] 
 

Lettország és Litvánia fokozza határvédelmi együttműködését 
Lettország és Litvánia megállapodott abban, hogy fokozzák kétoldalú együttműködésüket az orosz 
és belorusz határszakaszokon annak érdekében, hogy megakadályozzák az azokon keresztül 
érkező illegális migrációs hullámokat. A két balti állam az irreguláris migránsokat hibrid háborús 
eszköznek tekinti, melyeket Moszkva alkalmaz ellenük Minszkkel együttműködve. A megújult lett-
litván együttműködést a két állam belügyminiszterei, Māris Kučinskis és Agnė Bilotaitė jelentették 
be a múlt héten, Rigában.  

[InfoMigrants] 
 
Megérkeztek az első ukrán menekültek Észtországból Finnországba  
Február 14-én Finnország befogadta az Észtországból érkezett ukrán menekültek első csoportját. 
A Finn Bevándorlási Szolgálat közleményében hangsúlyozta, az első csoport kevesebb, mint öt 
emberből áll.  

[Schengenvisainfo] 
 

Finnország menekültstátuszt biztosít minden afgán nőnek és leánynak  
A Finn Bevándorlási Szolgálat bejelentette, hogy minden afgán nő és leány menekültstátuszt kap 
szabadságjogik drasztikus csökkenése miatt, mely a tálib hatalomátvételre vezethető vissza. A Finn 
Bevándorlási Szolgálat frissítette az afgánok által benyújtott kérelmek feldolgozására vonatkozó 
irányelveit, hogy azok hatékonyabban tükrözzék a változásokat.  

[Helsinki Times] 
 

Több mint 6000 kitoloncolt személy tért vissza Németországba  
Több mint 6 000 kitoloncolt személy tért vissza Németországba 2020-2022 között. 2020-ban 1 614 
korábban már kitoloncolt személyt fogtak el a hatóságok, tavaly ez az a szám meghaladta a 2800-
at. A be nem jelentett esetek száma azonban vélhetően ennél jóval magasabb.  

[Bild] 
 

https://www.delfi.lt/en/politics/nauseda-eu-needs-to-be-ready-to-effectively-fight-irregular-migration.d?id=92575593
https://www.infomigrants.net/en/post/46812/latvia-lithuania-boost-border-cooperation-against-migrant-flows
https://www.schengenvisainfo.com/news/first-ukrainian-refugees-from-estonia-arrive-in-finland/
https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/22972-finland-to-grant-refugee-status-to-afghan-women-and-girls.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/schock-zahlen-ueber-abschiebungen-so-viele-kriminelle-migranten-kamen-wieder-ins-82941300.bild.html
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Több mint 1 000 embert toloncoltak ki Hessenből 2022-ben 
Tavaly 1 048 embert toloncoltak ki Hessenből, ugyanakkor a központi nyilvántartás szerint 2022 
év végén több, mint 17 800 olyan személy tartózkodott Hessenben, akiknek már el kellett volna 
hagyniuk az országot. A belügyminisztérium tájékoztatása alapján a legtöbb kitoloncolt személy 
Törökországból, Algériából, Albániából, Afganisztánból és Szerbiából érkezett.  

[Bild] 
 
 

  

https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/bilanz-2022-mehr-als-1000-menschen-aus-hessen-abgeschoben-82944360.bild.html
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AFRIKA 

 

Jelentősen nőtt a migránsok száma Dzsibutiban  
2021-hez képest csaknem a duplájára, 78 200-ról 145 500-re nőtt a Dzsibutiba érkező migránsok 
száma, akik az esetek döntő többségében az Ádeni-öblön keresztül a Közel-Keletet akarják elérni. 
Az útra kelőknek ehhez át kell jutniuk a polgárháborús Jemenen, ahol sokan életüket vesztik vagy 
kínzásoknak, egyéb abúzusnak esnek áldozatul. A térségre jellemző a cirkuláris migráció: évente 
több ezren épp Jemenből menekülnek Afrika szarvára. 

[IOM] 
 

Tovább folytatódnak a harcok Észak-Szomáliában, százezreket űzve el lakóhelyükről 
A héten is folytatódtak az összecsapások az észak-szomáliai Las Anod körül, amelynek lakosai el 
szeretnének szakadni a senki által el nem ismert Szomáliföldtől. A harcokban már legalább 170 
ember vesztette életét, és a belső menekültek száma elérte a 185 000-et. A nyilatkozatok ellenére 
egyelőre egyik fél sem hajlik a békére. 

[Hiiraan] 
  

https://eastandhornofafrica.iom.int/sites/g/files/tmzbdl701/files/documents/IOM_Eastern-Corridor-Migrant-Situation_31122022.pdf
https://hiiraan.com/news4/2023/Feb/189979/unfpa_violent_conflict_in_las_anod_leaves_hundreds_dead_and_thousands_displaced.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET ÉS ÉSZAK-AFRIKA 

 

Marokkó: mintegy 170 irreguláris bevándorlót mentettek ki, miközben megpróbálták elérni az 
európai partokat  
A marokkói haditengerészet mintegy 170 különböző nemzetiségű irreguláris bevándorlót mentett 
ki egy hét leforgása alatt a Földközi-tengeren és az Atlanti-óceánon. A parti őrség szerint a 
migránsok egy része gumicsónakokkal próbálta elérni az európai partokat, mások pedig úszva 
igyekeztek megtenni a távot.  

[Info Migrants] 
 

Al-Azhar Observer: A terrorista szervezetek embercsempész-hálózatokat használnak fel annak 
érdekében, hogy Európába jussanak  
Az olasz hatóságok felszámoltak egy olyan bűnözői hálózatot, amely elősegítette az országba 
irányuló illegális bevándorlást. A belügyminisztérium közleménye szerint országszerte 44 
házkutatást tartottak, aminek eredményeként több olyan embert is letartóztattak, akiket azzal 
gyanúsítanak, hogy kapcsolatban állnak azzal az embercsempész-hálózattal, amely megszervezte 
és elősegítette a migránsok Szicília partjaira történő szállítását. Az al-Azhar Observer méltatta az 
olasz rendőri erők éberségét a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, és kitért arra, hogy az 
illegális bevándorlást szervező hálózatokat a terrorista szervezetek arra használják fel, hogy 
megkönnyítsék a szélsőségesek európai országokba történő belépését. 

[Akhbarelyom] 
 

  

http://www.infomigrants.net/ar/post/46728/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%86%D8%AD%D9%88-170-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/4011370/1/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%C2%A0%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%C2%A0%D8%A7
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AMERIKA 

 

Felmérés: az USA-ban évtizedes mélypontra csökkent azok száma, akik előnyösnek tartják a 
bevándorlás jelenlegi szintjét  
Egy nemrég publikált Gallup felmérés szerint az USA-ban évtizedes mélypontra csökkent azok 
száma, akik előnyösnek tartják a bevándorlás jelenlegi szintjét. Az elégedettségüknek hangot adók 
aránya 6 százalékponttal 34-ről 28%-ra csökkent 2022 januárja és 2023 januárja között. Az 
elégedetlenek többsége csökkentené a bevándorlás szintjét: a megkérdezettek 40%-a kevesebb 
bevándorlót szeretne az USA-ba beengedni éves szinten, míg a felmérésben résztvevők mindössze 
8%-a szeretne több bevándorlást. A felmérés szerint éles kontraszt tapasztalható a demokrata és 
republikánus szavazók között: előbbieknek csak 19%-a tartja túl magasnak a bevándorlás jelenlegi 
szintjét, utóbbiaknak viszont 71%-a.  

[The Hill] 
 

Biden kormánya a menekültügyi rendszer átfogó reformján dolgozik  
Belső források szerint a demokrata Joe Biden amerikai elnök kormánya egy olyan 
törvénytervezeten dolgozik, amely gyökeresen átalakítaná az Egyesült Államok menekültügyi 
rendszerét. A tervezet célja, hogy jelentősen felgyorsítsa a menedékkérelmek elbírálását a mexikói 
határon létrehozott központokban, továbbá, hogy felszámolják a bevándorlásügyi bíróságok 
hatalmas ügyhátralékát. A Fehér Ház fontolgatja továbbá, hogy különböző nemzetiségekre 
különböző eljárásrend vonatkozzon: például csak a magas elutasítási rátával rendelkező 
országokból érkező menedékkérőket tartanák fogva a kérelmük elbírálása során. A 
törvénytervezet egyelőre nem jutott túl a koncepcionális fázison.  

[Reuters] 
  

file:///C:/Users/DeLL/Downloads/%5bThe%20Hill%5d
https://www.reuters.com/world/us/us-officials-prepping-legislation-revamp-asylum-system-2023-02-09/
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ÁZSIA 

 

Az orosz bevándorlók több, mint 100 ezer bankszámlát nyitottak Georgiában 2022-ben  
Az orosz állampolgárok csaknem 110 ezer bankszámlát nyitottak Georgiában az Ukrajna elleni 
teljeskörű orosz invázió kezdete és 2022 vége közt. A statisztika a 2022. február 24. és december 
31. közötti időszakot fedi le.  

[Yahoo News] 
 

Csökkentik a rohingya menekültek számára nyújtott élelmiszersegélyt 
Az ENSZ Világélelmezési Program bejelentette, hogy márciusban 17%-kal csökkenti a rohingya 
menekültek számára biztosított élelmiszersegélyt, amennyiben nem kap 125 millió dollár 
támogatást a szervezet. A bangladesi rohingya menekültek hosszú ideje küzdenek 
élelmiszerhiánnyal és súlyos alultápláltsággal, ez a megszorítás még kiszolgáltatottabbá teszi a 
közösséget. Az ENSZ szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a bangladesi menekülttáborokban élő 
rohingya menekülteknek szánt élelmiszersegély csökkentése katasztrofális következményekkel 
járhat.  

[UN News] 
 
 

https://news.yahoo.com/russians-opened-more-100-000-054041383.html
https://news.un.org/en/story/2023/02/1133597

