
MENEDÉK MAGYARORSZÁGON 

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

  

Kaptál 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!  

Szegedről Debrecenbe az út 4-5 óráig tart, Cegléden át kell szállni 
másik vonatra. 

Szegedről Bicskére az út 3-5 óra hosszú és Kelenföldön vagy 
Budapesten kell átszállni. 

Szegedről Vámosszabadiba az út 4-5 órát tart, Kelenföldön kell átszállni. Győrbe fogsz 
megérkezni, innen busszal kell elmenni Vámosszabadiba, ami kb 30 perc Győrtől. 

Szegedről Balassagyarmatra az út több, mint 5-6 óra. Kétszer kell átszállni, egyszer 
Budapesten (Keleti vagy Kőbánya-Kispest) utána Aszódon. Ha Budapest-Újpestre 
jössz vonattal, utána busszal mehetsz tovább Balassagyarmatra.   

A vonat menetrendet itt találod: http://elvira.mav-start.hu/  

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.  

http://elvira.mav-start.hu/


Vámosszabadiban és Balassagyarmaton a Helsinkis ügyvéd minden második héten van. 
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.  

Ha menekültstátuszt kérsz 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 másik EU országban levették az ujjlenyomatod, akkor oda visszaküldhetnek (ez a dublini 
rendszer). Ha a magyar rendőrség levetette az ujjnyomatodat, akkor ide visszaküldhetnek. 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.  

Kb 4-6 hónappal a hosszú interjú után kapsz döntést. A pozitív a 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.   

 A hivatalos pénz itt a forint (HUF, Ft). Használj hivatalos pénzváltót (cambio, 
geldwechsel)! 

A csapvíz általában iható, kivéve, ha így jelölik:  

A pályaudvarokon a Migration Aid és a MigSzol csoport önkéntesei adnak tájékoztatást, ételt, 
vizet, esetleg egészségügyi ellátást, fürdési lehetőséget, segítenek megtalálni a vonatot. 


