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A menedékjog iránti kérelmek száma 2018-ban a válság előtti szintre 
csökkent, de még mindig sok ügy van függőben 
 
2018 volt a harmadik év, hogy az EU+ országaiban csökkent a menedékjog iránti kérelmek 
száma, így visszatért a válság előtti szintre. Bár 2019 első öt hónapjában a kérelmek száma 
nőtt, ebből még korai lenne e korábbi tendencia jelentős és hosszú távú elmozdulására 
következtetni. 
 
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2019. június 24-én Brüsszelben ismertette 2018. 
évi éves jelentését az EU+ menekültügyi helyzetéről. A jelentés olyan referenciakiadvány, amelynek 
célja, hogy átfogó képet adjon az EU+ menekültügyi helyzetéről és a közös európai menekültügyi 
rendszer gyakorlati működéséről. 
 
Amint arról az EASO az idén már beszámolt, az EU+ országaiban 2018-ban benyújtott 664 480 
nemzetközi védelem iránti kérelem sorozatban harmadik éve csökkenést mutat, amelynek mértéke 
ezúttal 10%-os volt. E kérelmek mintegy 9%-a ismételten benyújtott kérelem volt. Noha a kérelmek 
száma kifejezetten stabil maradt 2018 folyamán, az EU+ szintjén a relatív stabilitás mögött határozott 
ingadozás van a tagállamok között, illetve az egyes kérelmezők állampolgársága között. 
 
Az EU+ országaiban az első fokon biztosított elismerési arány 2018-ban 39% volt, ami az előző évhez 
képest 7 százalékpontos csökkenést jelent. Bár összességében kevesebb pozitív határozatot adtak ki, 
ezek nagyobb arányban (a pozitív határozatok 55%-a) biztosítottak menekültstátuszt. 
 
Az EU+ területén a kérelmezők három legfontosabb származási országa 2018-ban Szíria (13%), 
Afganisztán (7%) és Irak (7%) volt. Az első 10 származási állampolgárság között szerepelt még 
Pakisztán, Nigéria, Irán, Törökország (egyenként 4%-kal), Venezuela, Albánia és Grúzia (egyenként 3%-
kal). 2018-ban az összes kérelem közel egyötödét olyan országok állampolgárai nyújtották be, akik 
vízummentesen utazhatnak a schengeni térségbe – köztük venezuelaiak, kolumbiaiak, albánok és 
grúzok. 
 
Ami a fogadó országokat illeti, 2018-ban a legtöbb menedékjog iránti kérelmet Németországban, 
Franciaországban, Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban nyújtották be. Az EU+-ban 
benyújtott összes kérelem majdnem háromnegyedét ebben az öt országban adták be. 
 
A 2017-hez képest bekövetkezett 17%-os csökkenés ellenére sorozatban hetedik éve a legtöbb 
kérelem Németországhoz érkezett be (184 180). Franciaországban a kérelmek száma negyedik éve 
nőtt, 2018-ban elérte a 120 425-öt, ami az eddig nyilvántartott legmagasabb szint az országban. 2018-
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ban Görögország lett a harmadik az EU+ területén benyújtott kérelmek számát tekintve, a kérelmek 
száma pedig ötödik éve emelkedett, immár 66 965-re. 
 
Az egy főre eső számokat nézve az első öt fogadó ország Ciprus, Görögország, Málta, Liechtenstein és 
Luxemburg volt. 
 
A függőben lévő ügyek száma 2018 végén még mindig magas volt: az EU+ országaiban 
hozzávetőlegesen 896 560 kérelem várt jogerős határozatra. Ez 2017 végéhez képest csak 
kismértékben, 6%-kal csökkent. 
 
 
A 2019 elején tapasztalt növekedésből azonban nem kell feltétlenül e korábbi tendenciák jelentős 
hosszú távú elmozdulására következtetni. 
 
2019 első öt hónapjában több mint 290 000 nemzetközi védelem iránti kérelmet vettek 
nyilvántartásba az EU+ országaiban. Ez 11%-os növekedésnek felel meg 2018 ugyanezen időszakával 
összehasonlítva. Ebben az időszakban a leggyakoribb származási ország Szíria (8%), Afganisztán és 
Venezuela (7-7%) volt, amelyek együttesen az EU+ területén benyújtott kérelmek közel egynegyedét 
tették ki. 
 
Ebben az időszakban a latin-amerikai országok állampolgárai által beadott kérelmek száma is nőtt. A 
venezuelai állampolgárok mintegy 18 400 menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, nagyjából kétszer 
annyit, mint 2018 ugyanezen szakaszában, míg a kolumbiai állampolgárok által benyújtott kérelmek 
száma megháromszorozódott. A salvadori, hondurasi, nicaraguai és perui állampolgároktól érkező 
kérelmek száma szintén emelkedett. 
 
A 2019 eleji emelkedést a kérelmek számának az elmúlt három évben látott drámai visszaesésével 
összefüggésben kell vizsgálni, különösen annak fényében, hogy tavaly sikerült visszatérni a 2014-es 
szintre. Ebben a szakaszban egyelőre semmi nem utal arra, hogy a kérelmek számának közelmúltbeli 
kismértékű növekedése jelentősen változtatna az általános tendencián, mivel a havi ingadozás 
normális jelenség. 
 
 
Mellékletek: 
 

- A 2018-as éves jelentés legfontosabb megállapításai 
- Összefoglaló [23 uniós nyelven] 
- 2018-as éves jelentés az EU+ menekültügyi helyzetéről 
- Melléklet: Menedékkérők befogadó országonkénti lebontása az EU+ országai, illetve az 

állampolgárságok megoszlása szerint 
 

 
 
További felvilágosításért forduljon az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalhoz az alábbi e-mail-
címen: press@easo.europa.eu 
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