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MENEDÉK A HATÁRON 

Magyarországon vagy. Magyarország hivatalos nyelve a magyar, de a menekültügyi eljárás során 

használhatod az anyanyelved vagy egy olyan nyelvet, amit jól beszélsz, és jól értesz. Magyarország az 
Európai Unió (EU) tagja, Közép-Európában van. 

A magyar-szerb határ határkerítéssel van lezárva. A határkerítésben van két tranzitzóna 

(Röszkén/Horgoson és Tompán/Kelebiján), ahol be lehet lépni Magyarországra és kizárólag csak itt 
lehet menedéket kérni. Ha Szerbiából nem a kijelölt tranzitzónán keresztül, hanem a határkerítésen át 

jössz be Magyarországra, akkor az új szabályok szerint bűncselekményt követsz el. A rendőrség vissza 
fog küldeni a kerítés túloldaldalára, ha Magyarországon belül bárhol elfognak.  

Belépés a tranzitzónába 

Ha Magyarországra a tranzitzónán keresztül lépsz be, először lesz egy rendőrségi ellenőrzés majd 
felírják az adataidat (megkérdezik a nevedet, kik a családod tagjai és ha 14 évesnél idősebb vagy, 

leveszik az ujjlenyomatodat). Ennek során a rendőrség meg fogja kérdezni, hogy kérsz-e Magyarországon 
menedéket. Ha erre igennel válaszolsz, akkor a Bevándorlási Hivatal meghallgat majd a tranzitzóna 

egyik konténerében. 

Az új jogszabályok értelmében minden menedékkérőnek, beleértve a gyerekes családokat és a 
kísérő nélkül érkező 14 és 18 év közötti gyereket is, a tranzit zónában kell maradni a menedékjogi 

eljárás teljes ideje alatt. Ez annyit jelent, hogy Magyarország irányába nem hagyhatod el a tranzitzónát 
mindaddig, amíg pozitív döntést nem kapsz. Szerbia felé elhagyhatod a tranzitzónát, de azt fontos tudni, 

hogy ha ezt teszed, akkor a Hivatal a rendelkezésére álló információk alapján hozza meg a döntést a 
menekültügyedben. 

A kísérő nélkül utazó 14 év alatti gyerekeket egy nyitott gyerekotthonba szállítják. Ha 14 évesnél 

fiatalabb vagy, ezt a belépést követően azonnal mond el a rendőrségnek, amikor felveszik az adataidat. 
Ha kétség merül fel a korodat illetően, akkor a Bevándorlási Hivatal kormeghatározási vizsgálatot fog kérni 

a tranzitzóna orvosától. A kormeghatározási vizsgálatért nem kell fizetni. Ha nem értesz egyet az orvossal, 
akkor írásban kérhetsz egy második, ingyenes vizsgálatot. A kérelmet írd alá! Mutass be minden olyan 

dokumentumot, ami a korodat tanúsítja. 

Menedékjogi eljárás a határon  

A Bevándorlási Hivatal meghallgat majd, amikor el kell mondani, hogy mi volt otthon a problémád, 

miért kellett eljönnöd. Azt is el kell majd mondanod, hogy kértél-e menekültstátuszt más 
országban, mint például Szerbiában, Horvátországban, Görögországban vagy Bulgáriában mielőtt 

Magyarországra jöttél. Fontos, hogy mindent részletesen elmondj, még az esetleg kellemetlen, fájdalmas 
élményeket is. Lesz tolmácsod is, ne legyél félénk, szólj, ha nem értitek meg egymást a tolmáccsal! A 

meghallgatás végén a tolmácsnak vissza kell olvasnia azt, amit te mondtál. Ha ez nem történne meg, 

szóljál mindenképpen! Ha valamit az ügyintéző máshogyan írt le, mint ahogyan te mondtad, kérd meg rá, 
hogy javítsa ki. Kérj egy másolatot a meghallgatási jegyzőkönyvből. Sem az ügyintéző, sem a tolmács 

nem mondhatja el másnak a történetedet, őszintén beszélhetsz.  

Ha egy EU országban levették az ujjlenyomatod, akkor abba az országba visszaküldhetnek.  Akkor 

ebben az országban foglalkoznak majd a menedékkérelmeddel. Ez a dublini rendszer. Ha ebben a 

helyzetben vagy, akkor a Bevándorlási Hivatal kapcsolatba lép azzal az országgal, aki a kérelmedért 
felelős. Erről majd fogsz kapni egy döntést. Az adott országnak több hónapja van arra, hogy válaszoljon. 

Ha legalább 3 hónapot töltöttél Szerbiában és/vagy Macedóniában a között, hogy megérkeztél 
Magyarországra és elhagytad Bulgáriát vagy Görögországot, akkor ezt próbáld meg dokumentumokkal 

bizonyítani. Ha ez sikerül, akkor nem küldhetnek vissza Bulgáriába vagy Görögországba a dublini rendszer 
szerint. Ezért, őrizd meg a szerbiai és macedóniai papírjaidat és mutasd meg a Bevándorlási 

Hivatalnak. 
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A dublini rendszer szerint kérhetsz családegyesítést a feleségeddel/férjeddel vagy a kiskorú és nem 

házas gyerekeiddel, vagy ha te gyerek vagy, akkor a szüleiddel és más rokonaiddal is, akik egy másik EU 
országban vannak. Ha szeretnél családegyesítést kezdeményezni, akkor mondd ezt el a Bevándorlási 

Hivatalnak a meghallgatás során. 

A Bevándorlási Hivatalnak 60 napja van, hogy döntést hozzon a kérelem regisztrációját követően. 

Az eljárás végén 4 féle döntés születhet: 

1) Menekült státuszt kapsz: lesz igazolványod és lakcímkártyád, dolgozhatsz, idehozhatod a 
családod, gyereked iskolába mehet. Kapsz valamennyi segítséget az integrációhoz. 

2) Oltalmazott státuszt kapsz: lesz igazolványod és lakcímkártyád, dolgozhatsz, gyereked iskolába 
mehet. A családodat csak a törvény által meghatározott feltételek szerint hozhatod ide. Kapsz 

valamennyi segítséget az integrációhoz. 

3) Befogadott státuszt kapsz: A státuszodat minden évben felülvizsgálja a Hivatal. Munkát a 

külföldiekre vonatkozó általános szabályok szerint vállalhatsz és a családodat nem hozhatod ide. 

4) A kérelmed elutasítják (negatív döntést kapsz), mert a Bevándorlási Hivatal szerint biztonságos 
számodra a hazád. Ha nem fogadod el a negatív döntést, 8 napon belül fordulhatsz a bírósághoz és 

kérhetsz személyes meghallgatást. Magyarázd el írásban miért nem értesz egyet a döntéssel. Ha 
ehhez segítségre van szükséged, kérd meg a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjét vagy a UNHCR 

munkatársait. Ha bíróság elutasítja a fellebbezésed és egyetért a Bevándorlási Hivatallal, akkor még 

be tudsz adni egy új menedékkérelmet, ha vannak új tények vagy a körülmények. Fontos tudni, hogy 
a második menedékkérelmed elbírálásnak ideje alatt csak szállást fogsz kapni, ellátást nem. Ha 

nem felebezel, kiutasítanak Magyarországról. 

Ha védelmet kapsz, akkor átkerülsz egy nyitott menekülttáborba, ahol egy hónapot tölthetsz. Ott 

megkapod majd az igazolványod, illetve kapsz szállást és ellátást is. Az alábbi térkép megmutatja, hol 
vannak nyitott menekülttáborok Magyarországon. 

Elérhető segítség és szolgáltatások a tranzitzónában 

Ha a tranzitzónában kell maradnod a menedékkérelmed elbírálása alatt, akkor kapsz egy ágyat és 
élelmet minden nap. A családok külön konténerekbe kerülnek. Minden egyes szektorban van WC, 

zuhanyzó, mosógép, ebédlő és egy közösségi tér. Ha egészségi problémád van, fordulj az ottani 
orvoshoz. A szociális munkás mindennap jelen van a szektorodban. Több karitatív szervezet is 

rendszeresen látogatja a tranzitzónát és további segítséget nyújt a menedékkérőknek illetve programokat 

szervez a gyerekeknek. A tanévben (szeptembertől június közepéig) a gyerekek (6-16 évesek) járhatnak 
szervezett órákra, amit mindennap hétfőtől péntekig 9-től 11:45-ig tartanak iskolai tanárok. A 3 és 6 közti 

kisebb gyerekeknek hétköznaponként 8 és 4 óra között óvoda áll rendelkezésére. 

Ha az eljárás bármelyik szakaszában ügyvédre van szükséged, fordulj írásban a Bevándorlási Hivatalhoz 

és kérd, hogy találkozhass a Magyar Helsinki Bizottság, egy emberi jogi szervezet,  ügyvédjével, 

Kovács Tímeával vagy Balázs Júliával vagy az állam által biztosított ügyvéddel vagy bármelyik 
magyar ügyvéddel, aki tagja a Magyar Ügyvédi Kamarának. Ha az állam által biztosított ügyvéddel 

szeretnél találkozni, fordulj írásban a Bevándorlási Hivatalhoz hétfőtől péntekig. Nem kell ezekért a 
szolgáltatásokért fizetned, mindkettő ingyenes. Az UNHCR munkatársaival is tudsz beszélni, akik 

mindennap jelen vannak a tranzitzónában. 
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