
2015. augusztus 1. óta új szabályok vannak. Jelenleg a magyar-szerb és magyar-horvát határ határkerítéssel van lezárva. 
A határkerítésben van négy „tranzitzóna” (Röszkén, Tompán, Letenyén és Beremenden), ami konténerekből áll, és ahol 
lehet menedéket kérni, ha Szerbia vagy Horvátország felől jössz. Ha Szerbiából vagy Horvátországból nem a kijelölt tran-
zitzónán keresztül, hanem a határkerítésen át jössz be Magyarországra, akkor az új szabályok szerint bűncselekményt 
követsz el, és büntetésként visszaküldhetnek Szerbiába vagy Horvátországba és több évre megtilthatják, hogy Európába 

vissza gyere. Börtönben kell megvárni, amíg visszatoloncolnak. Ha menekültstátuszt akarsz, ezt mondd a bírónak a tárgya-
láson, de később is kérhetsz menedéket, amíg a kitoloncolásra vársz a fogdán. Sajnos előfordulhat, hogy végig fogdán leszel, amíg 
döntenek a kérelmedről.

A menedékkérelmeddel kapcsolatban a Bevándorlási Hivatal jelenleg 4 féle eljárásban dönthet:

1 Határon lefolytatott eljárás: Ha a kérelmet tranzitzónában nyújtod be, akkor a Bevándorlási Hivatal maximum 
8 napon belül dönt az ügyedben. Ez alatt az egyedülálló fér� ak a tranzitzónában maradnak, a kisgyerekes családokat 
menekülttáborba viszik. Maximum 4 hétig lehetsz a tranzitzónába bezárva, utána be kell engedni az országba. A 
határon csak azt kérdezik, hogy honnan jöttél és Szerbiában és Horvátországban kértél-e menekültstátuszt. 

2 Elfogadhatatlan kérelmek: Ha már más országban menekültstátuszt kaptál, vagy ha ez már nem az első menedékkérelmed és 
nincsenek új dolgok a történetedben, vagy ha egy úgynevezett „biztonságos harmadik országon” keresztül érkeztél Magyarországra, 
akkor a Bevándorlási Hivatal azonnal el fogja utasítani a kérelmedet.

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

 

A menekülttáborban kapsz egy ágyat és élelmet. Kapnod kell egy humanitárius 
tartózkodási kártyát a személyes adataiddal.  Ha egészségi problémád van, 
rosszul vagy, van orvos a táborban és a fogdán, kérd a segítségét, kapnod kell 
alap egészségügyi ellátást.

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

Bicskén a Helsinkis ügyvéd minden szerdán elérhető. Vámosszabadiba, 
Balassagyarmatra, Békéscsabára, Körmendre, Nyírbátorba, Kiskunhalasra, 
Győrbe és Fótra a Helsinkis ügyvéd minden héten legalább 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 és orvosait a táborokban.
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„Biztonságos harmadik ország”: Magyarország Szerbiát biztonságos harmadik országnak tartja, azaz olyan országnak, ami vé-
delmet ad a menekülteknek. A Bevándorlási Hivatal szerint azok, akik Szerbián keresztül utaztak nem kaphatnak védelmet Ma-
gyarországon, mert Szerbiában kellett volna menekültstátuszt kérniük. Ha nem akarod, hogy Szerbiába visszaküldjenek, nyilat-
koznod kell arról, hogy miért nem biztonságos Szerbia a menekülteknek és miért nem tudtál ott védelmet kapni. Írd ezt 
le, írd alá és 3 napon belül add át a Bevándorlási Hivatalnak. A hatóságnak 8 napja van, hogy döntést hozzon, és ehhez nem kell 
téged meghallgatnia. Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy elmondd miért nem biztonságos számodra Szerbia!

3 Gyorsított eljárás: A Bevándorlási Hivatal sok indokkal dönthet gyors eljárásban a menedékkérelmeddel kapcsolatban. Például, 
ha nem mondod el a meghallgatáson a Bevándorlási Hivatalnak, hogy miért kellett elmenekülnöd otthonról, ha a Hivatal szerint biz-
tonságos a saját országod, ha más nevet és saját országot adsz meg, mint a valódi, ha eldobtad a papírjaidat (például útlevél), hogy 
ne lehessen tudni valójában ki vagy, ha nem adsz ujjlenyomatot, ha papírok nélkül érkeztél Magyarországra és nem kértél időben 
menedéket vagy ha a hatóságok szerint Magyarországra veszélyt jelentesz. 

4 Normál eljárás: Minden más esetben a Bevándorlási Hivatal valószínűleg csak több hónap után fog döntést hozni az ügyedben.

Ha egy EU országban levették az ujjlenyomatod, 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 sokszor nem történik meg: a másik ország dönthet úgy is, hogy ott 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 Bevándorlási Hivatal tart majd egy meghallgatást veled, amikor el kell mondani, hogy mi volt otthon a problémád, 
miért kellett eljönnöd otthonról. Fontos, hogy mindent részletesen elmondj, még az esetleg kellemetlen, fájdalmas élmé-
nyeket 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 valamit az ügyintéző máshogyan írt le, mint ahogyan te mond-
tad, 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.

Az eljárás végén 4 féle döntés születhet:

1) Menekült státuszt kapsz: igazolvány, dolgozhatsz, idehozhatod a családod, gyereked iskolába mehet.

2) Oltalmazott státuszt kapsz: igazolvány, dolgozhatsz, gyereked iskolába mehet.

3) Befogadott státuszt kapsz: engedély 1 évre, csak nagyon nehezen vállalhatsz munkát, a családodat nem hozhatod ide.

4) Ha a kérelmed elutasítják (negatív döntést kapsz), akkor vissza kell menned az országodba. Ha nem fogadod el a negatív döntést, 
egy héten belül (a lehető leghamarabb!) kérd a bíróságtól, hogy változtassa meg a Bevándorlási Hivatal döntését. Saját 
nyelveden is leírhatod, hogy miért nem értesz egyet a döntéssel és miért nem mehetsz haza.  

Őrizet: Fogdába (börtön) zárhatnak, ha azt hiszik, hogy el akarsz szökni az eljárás alatt. Ez maximum 6 hónapig 
tarthat. Egy bíró kéthavonta eldönti majd, hogy továbbra is őrizetben maradj-e. Mondd el a bírónak, hogy milyen 
problémáid voltak otthon, ha beteg vagy, ha van egészségi panaszod van. Keresd a Helsinki Bizottság ügyvédjének 
segítségét.

 1 Bicskei befogadó állomás
 2 Fót Gyermekközpont
 3 Vámosszabadi befogadó állomás
 4 Balassagyarmati közösségi szállás
 5 Repülőtéri idegenrendészeti őrzött szállás
 6 Győri idegenrendészeti őrzött szállás
 7 Kiskunhalasi idegenrendészeti őrzött szállás
 8 Nyírbátori idegenrendészeti őrzött szállás
 9 Békéscsabai menekültügyi őrzött befogadó központ

10 Nyírbátori menekültügyi őrzött befogadó központ

11 Kiskunhalasi menekültügyi őrzött befogadó központ

12 Szegedi határőrség
13 Körmendi befogadó állomás
14 Röszke Tranzit Zóna
15 Tompa Tranzit Zóna
16 Letenye Tranzit Zóna
17 Beremend Tranzit Zóna
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