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HONTALAN VAGYOK?

A hontalanság azt jelenti, hogy a világ egyetlen országának sem vagy az állampolgára.

A legtöbb embernek van valamilyen állampolgársága. Ez azt jelenti, hogy egy állam elismeri őt az állampolgárának 
a saját törvényei alapján. Ez a kapcsolat az ország és állampolgára között több joggal és kötelezettséggel is jár. 
Például, az állampolgár mindig visszatérhet külföldről a saját országába, külföldön kérhet segítséget a saját országa 
képviseletétől és kaphat olyan hivatalos papírokat, melyek bizonyítják, hogy ki ő (személyi igazolvány, útlevél, stb.). 

Honnan tudom, hogy hontalan vagyok? A hontalanság általában egy bonyolult jogi kérdés, amit nem lehet 
eldönteni első ránézésre. Ezek a helyzetek mutathatják például, ha hontalan vagy:

• Mindkét szülőd hontalan (volt);

• Édesapád hontalan (vagy nem ismerted őt), édesanyád pedig olyan ország állampolgára, amely nem 
engedi, hogy a nők is átadják állampolgárságukat a gyermeküknek (például Libanon, Irán, Szomália vagy 
Kuvait);

• Korábban te vagy a szüleid egy már nem létező ország állampolgárai voltatok (például Jugoszlávia vagy 
a Szovjetunió), és soha nem kaptál másik állampolgárságot;

• Nem tudsz róla, hogy bármikor lett volna bármilyen állampolgárságod;

• Soha nem volt semmilyen olyan hivatalos papírod, ami bizonyítaná, hogy ki vagy (személyi igazolvány, 
születési anyakönyvi kivonat, útlevél, stb.); 

• Korábban volt állampolgárságod, de azt elvették tőled, és azóta sem kaptál egy másikat.

Vannak olyan csoportok, akik jellemzően hontalanok, például:

• Az adzsanib és maktumin kurdok Szíriában;

• A rohingják Mianmarban; 

• A nyugat-szaharai menekültek Algériában;

• A bidunok Kuvaitban; stb.

A Közel-Keleten és az Arab-félszigeten élő palesztinok többsége is hontalan. 

A hontalanság nem érzelmi, hanem jogi kérdés. Nem vagy hontalan csak azért, mert egy olyan ország 
állampolgára szeretnél lenni, ami most nem létezik, vagy amit a világ többi része nem ismer el államként. Az, hogy 
itt mi számít „államnak” ugyanígy jogi, és nem érzelmi vagy politikai kérdés. Lehet, hogy egy országot a hazádnak 
tartasz, de jogilag nem vagy az állampolgára.

HONTALAN VAGYOK: MIK A JOGAIM?

Ha hontalan vagy, jogod van humanitárius tartózkodási engedélyt kapni Magyarországon. 

• Ezt a tartózkodási engedélyt kérni kell, nem jár automatikusan;

• Ez a tartózkodási engedély három évig érvényes, utána évenként meg lehet hosszabbítani;

• Ezzel a tartózkodási engedéllyel akkor dolgozhatsz Magyarországon, ha munkavállalási engedélyt is 
szerzel;

• Ezzel a tartózkodási engedéllyel tanulhatsz is Magyarországon.

Hontalanként egy speciális úti okmányt is jogod van kapni (olyan mint az útlevél, külföldre utazhatsz vele, és 
onnan visszatérhetsz Magyarországra).
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MIT KELL TENNEM, HOGY MEGKAPJAM A TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLYT?

Először hivatalosan kérned kell, hogy Magyarország ismerjen el téged hontalanként. A kérelmedet az Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (OIF) kell benyújtanod, abban az irodában, amelyhez a lakóhelyed 
alapján tartozol. Például ha Budapesten vagy Pest megyében laksz, akkor Budapesten, ha Baranya megyében 
laksz, akkor Pécsen, stb. Az OIF irodáinak elérhetőségéről és az online időpontfoglalásról több információt találsz 
az OIF honlapján. 

A kérelmedet írásban és szóban is benyújthatod. Ha nem tudsz magyarul, használhatod az anyanyelvedet is, 
vagy olyan más nyelvet, amit jól beszélsz. Ettől függetlenül, ha szóban nyújtod be a kérelmedet, akkor jó, ha viszel 
magaddal valakit, aki segít tolmácsolni magyarul vagy angolul. Ha írásban nyújtod be a kérelmedet, akkor jó, ha 
azt magyar vagy angol nyelven írod le. Azt is írd bele, hogy milyen nyelvű tolmácsra lesz szükséged az eljárásban.

A kérelmet akkor is benyújthatod, ha nincs érvényes tartózkodási engedélyed Magyarországon. Ilyenkor a 
jogszabályok alapján a hatóság egy „ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást” kell, hogy adjon neked, 
amivel a hontalansági eljárás ideje alatt jogszerűen (legálisan) tartózkodhatsz Magyarországon.  

A kérelem benyújtása és az eljárás ingyenes, nem kell semmit fizetned.

MI TÖRTÉNIK A HONTALANSÁGI ELJÁRÁS ALATT?

A hatóság (az OIF) mindenképpen meg fog téged hallgatni. A meghallgatáson jogod van az anyanyelvedet 
használni, vagy egy olyan másik nyelvet, amit jól beszélsz. Ehhez a hatóság ingyenesen tolmácsot biztosít. Ha 
nem érted a tolmácsot, mindenképpen szólj. Ha van ügyvéded vagy más, meghatalmazott jogi segítőd, 
akkor ő is részt vehet a meghallgatáson. 

Az eljárásban a hatóság meg fogja vizsgálni, hogy van-e bármilyen állampolgárságod. Elsősorban ezeket az 
országokat fogják nézni:

• Ahol születtél;

• Ahol korábban éltél (mielőtt Magyarországra jöttél);

• És ahol a szüleid és a családod él. 

A meghallgatáson ezekkel kapcsolatban fognak kérdéseket feltenni neked. Valószínű, hogy a hatóság hivatalosan 
meg is kérdezi ezektől az országoktól, hogy az állampolgáruk vagy-e.

Fontos, hogy végig együttműködj a hatósággal. Például:

• A meghallgatáson minden kérdésre a lehető legpontosabban és legrészletesebben válaszolj. Minden 
információ fontos lehet.

• Ha van bármilyen dokumentumod, fényképed, tárgyad, stb., ami bizonyítja, hogy hontalan vagy, azt 
a lehető leghamarabb mutasd be a hatóságnak. Ugyanígy fontos minden dokumentumot átadni a 
hatóságnak, ami bizonyíthatja, hogy ki vagy, honnan származol, stb.

• Ne tűnj el, és jelenj meg pontosan minden meghallgatáson. Ha ezt nem teszed, a hatóság egyszerűen 
le fogja zárni az eljárást.

A hatóság hivatalosan 45 napon (másfél hónapon) belül dönt a kérelmedről. Ez azonban a valóságban általában 
sokkal több időt vesz igénybe. A hatóság gyakran megkérdez egy másik államot, hogy az állampolgára vagy-e. 
Ilyenkor, amíg a válaszra várnak hivatalosan „áll” az eljárás. A valóságban így az eljárás sokszor több hónapig, vagy 
akár egy-két évig is eltarthat. 
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MIT TEHETEK, HA ELUTASÍTJÁK A KÉRELMEMET?

A hatóság dönthet úgy, hogy nem hiszi el, hogy hontalan vagy, mert azt gondolja, hogy van egy érvényes 
állampolgárságod. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor kérheted, hogy egy bíróság mondja ki, hogy a hatóság 
rosszul döntött. Erre 15 napod van a hatóság elutasító döntése után. Nagyon figyelj a határidőre és javasoljuk, 
hogy mindenképpen kérj segítséget ehhez.

A bírósághoz benyújtott kérelmedről a Fővárosi Törvényszék fog 90 napon (három hónapon) belül dönteni 
Budapesten. A bíróság dönthet úgy, elfogadja a hatóság döntését és elutasítja a kérelmedet. A bíróság úgy is 
dönthet, hogy veled ért egyet, és a bíróságtól kapod meg a hontalan státuszt. A bíróság úgy is dönthet, hogy 
visszaküldi az ügyedet a hatósághoz (az OIF-hoz). Ilyenkor a hatóságnak újra meg kell majd vizsgálnia a 
kérelmedet és új döntést kell hoznia.

HOL KÉRHETEK INGYENES SEGÍTSÉGET?

A hontalansági eljárásban nagyon fontos, hogy végig profi jogi segítséget kapj. Egy felkészült jogász segítségével 
könnyebben részt tudsz venni az eljárásban. Ráadásul hontalanként így jobb esélyed van, hogy valóban védelmet 
(tartózkodási engedélyt) kapj Magyarországon.  

A Magyar Helsinki Bizottság ingyenes és szakértő jogi segítséget nyújt hontalanoknak az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztosság (UNHCR) támogatásával. Fordulj hozzánk minél előbb, lehetőleg még a kérelmed benyújtása előtt, 
hogy segíthessünk. 

Elérhetőségünk:

• Segítségkérés online: https://helsinki.hu/segitseg-kerese/menekultek-kulfoldiek/

• Telefon: (36 1) 321 4323, 321 4327, 321 4141

• E-mail: helsinki@helsinki.hu

További információkat találsz a hontalansági eljárásról az OIF honlapján.

***

A tájékoztató megjelenését az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) támogatta. A tájékoztatóban 
foglaltak nem feltétlenül tükrözik az UNHCR álláspontját. 

© Magyar Helsinki Bizottság, 2020.
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