
MENEDÉK MAGYARORSZÁGON 

Magyarországon vagy. A hivatalos nyelv a magyar. Magyarország az Európai Unió (EU) tagja, 
Közép-Európában van.  

  

Menedékkérőként kapsz egy ingyenes vonat/buszjegyet, ezzel kell elmenned a 
menekülttáborba, Debrecenbe, Bicskére, Vámosszabadiba vagy 
Balassagyarmatra. Utazhatsz vonattal vagy busszal, de nem 
Budapesten belül. A jegy csak 1 napig érvényes, addig kell 

megérkezni a táborba!  

A pályaudvarokon a Migration Aid és a MigSzol csoport önkéntesei adnak tájékoztatást, ételt, 
vizet, esetleg egészségügyi ellátást és segítenek eljutni a táborba. 

A menekülttáborban kapsz egy ágyat, és napi 3-szor élelmet (vagy pénzt kapsz, hogy vásárolj 
élelmiszert, kb 1000 forintot naponta). Kapsz zsebpénzt, kb. 8000 forintot (=25 EUR) havonta. 
Kapnod kell egy humanitárius tartózkodási kártyát a személyes adataiddal.  Ha egészségi 
problémád van, rosszul vagy, van orvos a táborban, kérd a segítségét, kapnod kell alapellátást. 

Ha ügyvéd kell a táborban, keresd a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjét. Az 
ügyvéd neked ingyen dolgozik, nem kell fizetned neki.  

Debrecenben a Helsinkis ügyvéd mindennap elérhető a táborban (hétfő-péntek). 

Bicskén a Helsinkis ügyvéd minden szerdán elérhető.  

Vámosszabadiba és Balassagyarmatra a Helsinkis ügyvéd minden héten egyszer jár. Kérdezd 
meg a szociális munkásokat, hogy pontosan melyik napon jön.   

Ha nem tudsz aludni, rossz emlékeid vannak, ideges vagy, keresd a Cordelia 
Alapítvány pszichológusait a táborokban.  

 

2015. augusztus 1-e óta új szabályok vonatkoznak a menedékkérőkre. 3 féle eljárás van: 

1) Elfogadhatatlan kérelmek: ha EU állampolgár vagy, ha már más ország menekültként 
vagy oltalmazottként ismert el, ha ez nem az első menedékkérelmed és nincsenek új tények 
vagy körülmények, vagy ha egy biztonságos harmadik országon keresztül érkeztél. 

Ha Szerbián keresztül érkeztél, fontos tudnod, hogy Magyarország Szerbiát biztonságos 
harmadik országnak tartja és a menedékkérelmed elfogadhatatlannak minősülhet, ami azt 



jelenti, hogy nem kapsz védelmet. Ha nem akarod, hogy Szerbiába visszaküldjenek, 
nyilatkoznod kell arról, hogy miért nem biztonságos Szerbia a menedékkérőknek. Írd ezt 
le, írd alá és 3 napon belül add át a Bevándorlási Hivatalnak. A hatóságnak 8 napja van, hogy 
döntést hozzon, és nem kell téged meghallgatnia. Ugyanakkor tegyél meg mindent annak 
érdekében, hogy elmondd milyen problémáid voltak Szerbiában! 

2) Gyorsított eljárás: ha nem fontos és pontos információkat mondasz a problémáidról a 
Bevándorlási Hivatalnak, ha biztonságos a saját országod, ha más nevet és saját országot 
adsz meg, ha eldobtad vagy megsemmisítetted a papírjaidat, hogy ne lehessen tudni 
valójában ki vagy, ha nem adsz ujjlenyomatot, ha csak azért kérsz menedéket, hogy 
késleltesd vagy megakadályozd a kitoloncolásod, ha papírok nélkül érkeztél Magyarországra 
vagy ha tovább maradtál, mint lehetett volna és nem kértél időben menedéket, pedig lett 
volna rá módod vagy ha Magyarországra veszélyt jelentesz vagy ilyen okból már 
kiutasítottak.  

3) Normál eljárás: lesz egy rövid és egy hosszú interjúd, amikor el kell mondani, hogy mi volt 
otthon a problémád. Lesz tolmácsod is, ne legyél félénk, a tolmácsolás fontos, szólj, ha nem 
értitek meg egymást! Kérj egy másolatot a meghallgatási jegyzőkönyvből. Az ügyintéző nem 
mondhatja el másnak a történetedet, őszintén beszélhetsz.  

Ha egy EU országban levették az ujjlenyomatod (például a magyar rendőrség a határon vagy a 
Bevándorlási Hivatal), akkor abba az országba visszaküldhetnek (ez a dublini rendszer). Ha 
elmész Magyarországról és másik EU tagállamban kérsz menedéket, az az ország visszaküldhet 
téged Magyarországra, de ez nem történik meg minden esetben, dönthetnek úgy is, hogy 
maradhatsz. Ha elhagyod az EU területét legalább 3 hónapig, akkor nem küldhetnek ide 
vissza. Fontos, hogy erről bizonyítékot kell szerezned (jegyek, pénz stb.), hogy higgyenek neked a 
hatóságok.  

A normál eljárásban kb. 6 hónappal a hosszú interjú után kapsz döntést. A pozitív döntés, ha 
menekült státuszt kapsz, vagy oltalmazott leszel vagy befogadott státuszt kapsz.   

1) Menekült: kap igazolvány 10 évre, dolgozhat, integrációra pénzt kap 2 éven át 
Magyarországtól, családját idehozhatja, gyereke iskolába mehet  

2) Oltalmazott 5 évre kap státuszt, dolgozhat, integrációra 2 éven át pénzt ad Magyarország, 
gyereke iskolába mehet  

3) Befogadott 1 évre kap státuszt, nem dolgozhat, nem kap pénzt, családját nem hozhatja ide 

Ha kérelmed elutasítják, és negatív döntést kapsz, akkor vissza kell menned az országodba.  

Ha nem fogadod el a negatív döntést, maximum 8 napon belül kérd a 
bíróságtól, hogy adjon menekült státuszt. Ne mulaszd el a határidőt! Saját 
nyelveden is leírhatod, hogy miért nem értesz egyet a döntéssel és védelmet 
szeretnél.   

 

Őrizet: fogdába (börtön) zárhatnak, ha azt hiszik, hogy el akarsz szökni az 
eljárás alatt. Ez maximum 6 hónapig tarthat. Mondd el a bírónak, hogy 
milyen problémáid voltak otthon, ha beteg vagy, ha van egészségi panaszod, 
hogy engedjen ki a fogdáról. Keresd a Helsinkis ügyvédet segítségért.   


