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Dávid Ilona 
elnök-vezérigazgató 
MÁV Zrt. 
 

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Asszony! 
 
A Magyarországra érkező menedékkérők nagy feladat elé állítják a hatóságokat és a közlekedési 
vállalatokat. A MÁV Zrt.-nek pedig különösen komoly kihívást jelent naponta ezer vagy annál is több 
ember kulturált utaztatása éppen a nyári turistaszezonban. 
 
Az újszerű feladat szabta nehézségeket megértjük, ezzel együtt felhívjuk a figyelmét a cégénél 
esetenként előforduló, sőt rossz gyakorlattá váló jelenségekre, amelyek nem csak vállalata, hanem 
országunk jó hírnevét is csorbítják. De ennél is fontosabb, hogy ha információnk helytállóak, a vasút és 
munkatársai sorozatosan sértik meg a magyar jogszabályokat, valamint a cég személyszállítási üzleti 
szabályzatát, illetve szükségtelen nehézségeket okoznak a menedékkérőknek bürokratikus és 
érzéketlen hozzáállásukkal. 
 
Kérjük, az állami társaság felelős vezetőjeként haladéktalanul intézkedjék, hogy az alant felsorolt 
visszásságok megszűnjenek: 
 

1) Értesüléseink szerint az utóbbi napokban gyakorlattá vált, hogy a Pécsről induló menetrendszerű 

IC-vonatokhoz kapcsolt vagonokat a jegyvizsgáló (kalauz) az indulásnál lezárja és csak a 

háromórás út végén Budapesten nyitja ki. Mondanunk sem kell, hogy nem a külön kocsival van 

gond, hanem azzal, hogy a társaság önkényesen korlátozza a menedékkérők személyi 

szabadságát. A MÁV–Start üzletszabályzata előírja az útmegszakítás jogát, amelyet minden 

utasnak biztosítani kell.  

A vasúti személyszállítási szolgáltatásoknak általánosságban a polgárok javát kell szolgálniuk. 

Minden utast megillet a szabad mozgáshoz, és a megkülönböztetés-mentes bánásmódhoz való 

jog. A személyi szabadság korlátozása pedig bűncselekménynek számít. A Btk. szerint „aki mást 

személyi szabadságától megfoszt, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő”. Minősített esetben, például ha 18 életévet életévét be nem töltő személy 

sérelmére követik el, a büntetése egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, márpedig az 

irányadó joggyakorlat szerint az is elköveti ezt a bűncselekményt, aki más személyt valamely 

jármű elhagyásában megakadályoz. 

A kérdés büntetőjogi vonulatától függetlenül is nyilvánvaló felelőtlenség ilyen módon szállítani a 

menedékkérőket, hiszen ha esetleg baleset történik, a vagonba bezárt külföldiek nehezebben 

tudják csak elhagyni a szerelvényt, ami adott esetben életüket, testi épségüket, egészségüket 

súlyosan veszélyeztetheti vagy sértheti is. De már az is elfogadhatatlan, ha a szerelvénynek 

hosszabb időn keresztül kell vesztegelnie valahol, és a menedékkérők a vonatról nem vagy csak 

a többi utasnál hosszabb idő elteltével szállhatnak le. 

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény értelmében csak az a hátrányos különbségtétel 

fogadható el, amelynek tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indoka van, jelen esetben pedig 
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nyilvánvalóan hiányzik ez az indok, a MÁV tehát a diszkrimináció tilalmát is megsérti a 

menedékkérők vonatkozásában. 

2) Számos kalauz gyorsvonati pótjegyet kér számon a menedékkérőkön, miközben a 85/2007. (IV. 

25.) kormányrendelet szerint utazási kedvezményük ideje alatt (ez jellemzően a kiállítást 

követően 24 óra vagy 2 nap) az utazás ingyenes, és ebbe beleértendő a gyorsvonati pótjegy is. 

3) Nagyon rossz gyakorlata a vasúttársaságnak, hogy a pályaudvarokon nem segíti, hanem 

éppenséggel akadályozza a migránsokat segítő öntevékeny csoportok működését. Ők a 

menedékkérők elemi szükségleteinek kielégítéséről gondoskodnak, ami az állam dolga lenne. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályaudvarok környékét ellepő emberi ürülék és szemét nem a 

menedékkérőket minősíti, hanem Magyarországot és a vasutat, amely – bár lehetősége lenne 

segíteni – mégis így bánik az üldözöttekkel. 

Ezért arra kérjük tisztelt Elnök–vezérigazgató Asszonyt! 
 

1) Haladéktalanul szüntesse meg a vagonok lezárását. 

2) A jegyvizsgálókat és vonatkísérőket (különösen a menedékkérők által gyakran használt 

viszonylatokon) tájékoztassa a szabályos utazási feltételekről, illetve a kívánatos viselkedési 

szabályokról. 

3) Adjon lehetőséget, hogy a MÁV területén is kulturált körülmények között működhessenek civil 

segítők. Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy azok a speciális helyzetű menedékkérők, 

akik utazások során a pályaudvarokat ideiglenesen igénybe vennék, megtehessék azt, akár éjjel 

is. 

4) Intézkedjen, hogy a főbb vasúti csomópontokon idegen nyelvű tájékoztatók segítsék a 

menedékkérők utazását, át- és leszállását. 

 
Budapest, 2015. július 23. 

Üdvözlettel: 

          
 

Kádár András 
a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke 

 
 
 
 
 
 


