
 
Menekültügy és migráció az EU-ban: tények és
számok
 
Az EU-n belüli migrációra olyan válságok is hatással vannak, mint a világjárvány vagy az
orosz ellenségeskedések. Infografikán foglaltuk össze a legfrissebb adatokat.
 

A koronavírus-járvány miatti korlátozások visszaszorították a bevándorlást is, de a számok
2021-ben ismét emelkedni kezdtek. A közelmúltbeli növekedések részben Oroszország Ukrajna
elleni háborújának tudhatók be, ám a jövőben a klímaváltozás is hatással lehet az emberek
mozgására.
 
 
Az EU menekültügyi rendszerének súlyos hiányosságai akkor mutatkoztak meg először, mikor
2015-ben több mint egymillió menedékkérő és bevándorló érkezett. 2020 szeptemberében az
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Európai Bizottság bemutatta a menekültügyi és migrációs paktumot, a Parlament pedig egy
igazságosabb, hatékonyabb európai menekültpolitika létrehozására irányuló javaslatokon
dolgozik.
 
 
Az alábbiakban az összes fontos adat megtalálható az európai migráció kapcsolatosan, hogy
kik a migránsok, mit tesz az EU azért, hogy szembenézzen a helyzettel, és ez milyen pénzügyi
következményekkel jár.
 
 
 
Ki számít menekültnek, ki menedékkérőnek? 
 
Menedékkérő az a személy, aki menedékjog iránti hivatalos kérelmet nyújtott be egy másik
országban, mert attól tart, hogy élete hazájában veszélyben forog.
 
 
Jelenleg a harmadik országbeli állampolgároknak abban az uniós tagállamban kell védelemért
folyamodniuk, ahol először beléptek az Unió területére. A kérelem benyújtásával
menedékkérőkké válnak. Akkor kapják meg a menekültstátuszt vagy a nemzetközi védelem
más formáját, ha a nemzeti hatóságok kedvező döntést hoznak.
 
 
Menekült az a személy, akit faji vagy vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai
meggyőződése vagy egy adott társadalmi csoportba való tartozása miatti üldöztetéstől való
megalapozott félelméből kifolyólag fogadó országában menekültként fogadtak el és ismertek el.
Az EU-ban a kvalifikácós irányelv határozza meg a nemzetközi védelem megadására
vonatkozóan iránymutatásokat.
 
 
A Parlament 2022 márciusában támogatta az ideiglenes védelemről szóló 2001-es irányelv
aktiválását, melyre hatályba lépése óta most került sor először, mégpedig az ukrajnai háború
elől menekülők azonnali védelmének biztosítása érdekében.
 
 
A migráció lehetséges okairól szóló cikkünket ide kattintva olvashatja el.
 
 
 
Menekültügyi határozatok az EU-ban 
2021-ben 632 315 uniós menedékkérelem érkezett, 33,8%-kal több, mint 2020-ban. Ez egyben
azt is jelenti, hogy ismét visszatértünk a járvány előtti mutatókhoz. 2019-ben 744 810 kérelem
érkezett, ami lényegesen kevesebb, mint a 2015-ben és 2016-ban regisztrált több mint
egymillió.
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170629STO78632/migracio-europaba
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170615IPR77507/recognised-refugees-should-get-five-year-renewable-residence-permits
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220227IPR24205/orosz-tamadas-a-kepviselok-szigoritanak-a-szankciokat
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20220227IPR24205/orosz-tamadas-a-kepviselok-szigoritanak-a-szankciokat
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20200624STO81906/exploring-migration-causes-why-people-migrate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/migr_asyappctza/default/table?lang=en


Különösen nagy növekedés volt tapasztalható 2021-ben Bulgáriában (212%),
Lengyelországban (179,9%) és Ausztriában (170,3%). A számok azonban alacsonyak voltak
Magyarországon (65,2%), Máltán (38,9%), Görögországban (30%), Spanyolországban (26,2%),
Finnországban (20,8%) és Svédországban (13,7%).
 
 
 
2021-ben az első alkalommal menedékkérők főként Szíriából (több mint 98 800 ember)
Afganisztánból (83 700 ember) és Irakból (kb. 26 000 ember) érkeztek.
 
 
 
 
Az ukrajnai háború hatására ismét bevándorlók
özönlenek Európába 
Az Ukrajna elleni orosz támadás következtében emberek ezrei kényszerültek otthonuk
elhagyására. A háború kezdete óta az ENSZ szerint 8,8 millióan lépték át a határt Ukrajnából.
 
 
2022 márciusában 73 850 ember első alkalommal nyújtott be menedékkérelmet nemzetközi
védelmért, ami 115%-kal több, mint 2021 márciusában. A növekedés elsősorban az ukrajnai
konfliktusnak köszönhető.
 
 
Az ukránokat kezdetben a környező országok, elsősorban Lengyelország, Románia,
Magyarország, Szlovákia, Csehország és Moldova fogadta. A Frontex, az Európai Határ- és
Partvédelmi Ügynökség szerint februártól júniusig több mint 2,5 millió ukrán tért haza.
 
 
 
2015-ben és 2016-ban több mint 2,3 millió illegális átkelést észleltek. Az illegális átkelők száma
összesen 200 ezer volt, ami 2017 óta a legmagasabb érték.
 
 
2020 és 2021 között az összes illegális bevándorlási útvonalon nőtt az észlelt átkelések száma,
kivéve a Földközi-tenger keleti térségét, ahol a 2020-as 15 980-ról 13 184-re, 2019-ben pedig
52 169-re esett vissza az esetek száma.
 
 
A földközi-tengeri átkelés továbbra is életveszélyes, 2021-ben több mint 1500 személy
eltűnését/halálát jelentették, szemben a 2020-as 1754-el. A földközi-tengeri útvonalon
(Olaszországba és Máltára) illegálisan érkezők száma majdnem duplázódott 2021. január-
szeptemberben 2020 azonos időszakához képest.
 
 
Összességében a közelmúltban érkezők többsége Ukrajnából származik, mások olyan
országokból indulnak útnak, ahol gazdasági problémák dominálnak. Amíg a gazdaság helyre
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/14788307/KS-08-22-096-EN_N.pdf/c3d2ee86-eb31-2d2c-2859-7216fed7a3a9?t=1655717737227
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/ukrajna-europai-jovo/20220324STO26151/az-eu-valasza-az-ukrajnai-menekultvalsagra
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/ukrajna-europai-jovo/20220324STO26151/az-eu-valasza-az-ukrajnai-menekultvalsagra
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20220620-1
https://frontex.europa.eu/hu/
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/situation-at-eu-s-external-borders-in-january-lower-pressure-on-eastern-border-gAuRpK


nem áll, a rossz foglalkoztatási és egészségügyi kilátások továbbra is ösztönzőek lesznek az
emberek számára az EU-ba való belépéshez.
 
 
 
EU-s támogatás a bevándorlás kezelésére 
 
A migráció évek óta uniós prioritás. Számos intézkedést hoztak a bevándorlási hullám
kezelésére és a menekültügyi rendszer javítására.
 
 
A menedékkérők 2015. évi megnövekedett beáramlása nyomán az EU jelentősen növelte a
migrációs, menekültügyi és integrációs politikák finanszírozását. Az EU 2021–2017 közötti,
hosszútávú költségvetésében 22,7 milliárd euró fordítanak a bevándorlás kezelésére és a
határigazgatásra, szemben a 2014–2020 közötti bevándorlási- és menekültügyi 10 milliárd
euróval.
 
 
Tudjon meg többet arról, hogy az EU hogyan kezeli a migrációt.
 
Menekültek a világban 
 
Az üldöztetés, a konfliktus és az erőszak elől menekülő emberek száma
 
 világszerte elérte a 89,3 milliót. A gyermekek a világ menekültjeinek mintegy 36,5%-át teszik ki.
 
 
A legtöbb menekültet befogadó ország Törökország, Kolumbia, Pakisztán, Uganda és
Németország. A világ menekültjeinek csupán 17%-át fogadják be a fejlett országok.
 
A migráció lehetséges okairól ide kattintva olvashat többet.
 
 
További információ
További tények és számok az európai migrációról
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http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/hu/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690681
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/emberi-jogok-bevandorlas-menedekjog/20170629STO78629/az-eu-valasza-a-migracios-valsagra
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/#:~:text=While%20a%20full%20picture%20is,80%20million%20at%20mid%2D2020
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/world/20200624STO81906/a-migracio-lehetseges-okai
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_hu.pdf

