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I. Általános észrevételek 

 

 
A Magyar Helsinki Bizottság a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is nyitott a szakmai kezdeményezésekre és 

üdvözli, hogy a Kormány elkötelezett amellett, hogy migrációs stratégiát dolgozzon ki a nemzetközi, illetve hazai 
civil szervezetek bevonásával. A Bizottság a fentiek fényében vett részt 2013. február 25-én civil szervezetek, 

valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet szakmai konzultációján, ahol 

részletesen kifejtettük a jelenlegi menekültügyi-idegenrendészeti intézmény- és ellátórendszerrel kapcsolatos 
tapasztalatainkat, fenntartásainkat, illetve a továbbfejlesztés lehetséges irányvonalait. A jelen dokumentum 

terjedelme, megküldésének ideje a nyári szabadságolások közepén és az érdemi észrevételek kifejtésére adott 
rövid határidő miatt sajnos teljes részletességgel nem áll módunkban ismertetni észrevételeinket. 

 
A Magyar Helsinki Bizottság üdvözli, hogy a 2013. februári konzultáció eredményei közül számos pozitív 

momentum került át az észrevételezésre megküldött szövegbe. Kifejezetten előremutató, hogy stratégiai szinten 

is megjelenik az idegenellenesség elleni küzdelem szükségessége, igaz, az ehhez rendelt intézkedésekről nem szól 
a szöveg. Fontos eredmény a humánus, az emberi méltóságot teljes mértékben tiszteletben tartó eljárások 

melletti elkötelezettség, továbbá szintén kiemelendő, hogy a non-refoulement követelményének abszolút jellegét 
külön deklarálja a stratégia. Új irányként jelenik meg az integráció gyakorlati könnyítésének szükségessége (pl. a 

munkavállalás terén stb.), a civil szervezetekkel való együttműködés számos helyen kerül említésre, valamint a 

dokumentum felveti a jelenlegi, projektalapú finanszírozás problémáját és fenntarthatóságának nehézségeit.   
 

Külön pozitívum, hogy a hontalanokat a stratégia végig a nemzetközi védelemben részesítettekkel együtt kezeli, 
valamint kifejezetten kilátásba helyezi a munkavállalási engedély-kötelezettség esetleges megszüntetését. Ez 

álláspontunk szerint fontos lépés a hontalanok hatékonyabb társadalmi integrációja felé.  
 

A Helsinki Bizottság sajnálattal látja, hogy bár a dokumentum hat éves ciklusban, stratégiai szinten kezeli a 

menekültügyi ellátórendszer egyes kérdéseit, az mégsem foglalkozik a nagy, tábor alapú menekültügyi befogadó 
rendszer átalakításával. Nem szól a dokumentum a nemzetközi védelemben részesültek családegyesítése 

megkönnyítésének gyakorlati módozatairól sem, holott a sikeres családegyesítés az integráció egyik alapköve -- 
erről az utóbbi években számos szakmai fórumon folyt eszmecsere a kormányzati és nem kormányzati szereplők 

között.  

 
Érdemes lenne a migrációs stratégiában tárgyalni az egyházak konkrét bevonásának gyakorlati ötleteit, valamint a 

hontalanság kérdéskörében megszüntetni a jogszerű tartózkodás feltételét a státusz kérelmezésekor. A kísérő 
nélküli kiskorúak és a sérülékeny menedékkérők korai azonosításáról szintén hallgat a dokumentum, holott ez a 

két csoport szükségleteiből fakadóan speciális bánásmódot érdemel, ahogy azt az átdolgozott Befogadási Irányelv 

is kötelezővé teszi az elkövetkezendő két évben.   
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II. Konkrét észrevételek  

 
II.1. Családegyesítés 
 

Álláspontunk és több éves szakmai tapasztalatunk szerint nem helytálló a stratégia 30. oldalán szereplő azon 
kitétel, amely szerint "Hazánk pozitív megközelítést alkalmaz a családegyesítés vonatkozásában, így nem gördít 

jelentős akadályt az elé, hogy a hazánkba érkező migránsok már a tartózkodásuk kezdetétől fogva 
családtagjaikkal érkezzenek, amennyiben a tartózkodás feltételei biztosítottak számukra is. A harmadik országbeli 

állampolgárok közötti családegyesítés vonatkozásában a visszaélések száma csekély mértékű, leginkább hamis 

vagy hamisított okmányokhoz köthető."  
 

A magyar hatóságok gyakorlata szerint sajnos bőséggel gördül akadály a sikeres családegyesítés elé, kedve az 
oltalmazottak indokolatlanul súlyos hátrányos megkülönböztetését, amely szerint ők nem élhetnek a hat hónapos 

kedvezményes időszak alatti, lényegesen egyszerűbb családegyesítéssel. Álláspontunk szerint ez indokolatlan 
különbségtétel, amely igen komoly feszültséget és kiábrándultságot vált ki a külföldiekből, arra ugyanis aligha van 

esélyük, hogy belátható időn belül a magyar családok létminimuma fölötti életszínvonallal várják családtagjaikat.  

 
Szintén nehezíti a családegyesítést az a megoldás, hogy a kérelmek benyújtására kizárólag a Magyarországon 

kívül tartózkodó családtag jogosult a lakóhelyéhez legközelebb eső magyar külképviseleten. Ez bizonyos térségek 
esetén akár több napi viszontagságos utazást is jelenthet, nem is beszélve a menekültek esetén fennálló hat 

hónapos kedvezményes szabály eredménytelen leteltéről. Javasoljuk, hogy a Kormány migrációs stratégiájában 

tűzze célként, hogy más EU tagállamokhoz hasonlóan (pl. Szlovénia) lehetővé teszi, hogy a Magyarországon 
tartózkodó külföldi családtag is megindíthassa az eljárást a Bevándorlási hivatal előtt.      

 
Ugyanígy a kiskorúak családi kapcsolatainak helyreállítását prioritásként javasoljuk meghatározni, akár könnyített 

feltételekkel, és nem kizárólag a szülők és gyermekek, hanem a testvérek, oldalági rokonok vonatkozásában.  
 
II.2. Külföldiek, mint közbiztonsági kockázati tényezők 
 
A Helsinki Bizottság álláspontja szerint vitatható a stratégia 46. oldalán olvasható kijelentés: "Mivel hazánk az 

illegális migráció nemzetközi útvonalán többségében még mindig tranzit országként jelenik meg, a kapcsolódó 
bűncselekmények Magyarországon még nem jelentenek meghatározó kockázati tényezőt, illetve nem éreztetik a 

lakosságra és a társadalomra gyakorolt közvetlen hatásukat. Ugyanakkor prognosztizálható, hogy 

Magyarországon is egyre erősödni fog a célország jelleg, ami az illegális bevándorlók mind nagyobb számú 
letelepedési szándékát, valamint az ország területén való hosszabb távú berendezkedését eredményezheti." Ez 

ellentmond a legális migrációról szóló részben foglaltaknak, ahol az szerepel, hogy nem várható cél-bevándorlás 
növekedése Magyarországra. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az elérhető hivatalos legfőbb ügyészségi 

statisztikák szerint a külföldiek nem követnek el gyakrabban bűncselekményeket, mint a magyar állampolgárok.  

 
A Legfőbb Ügyészség 2011-es adatai szerint a 112 895 bűnelkövetőből, 4857 külföldi (4,3%), ennek 83,8%-a volt 

európai: több mint kétharmaduk szomszédos országból érkezett, valamint Németországból. A bűnelkövetők 
11,4%-a volt ázsiai, 4,1% afrikai, és csak 2,5-2,5% afgán, török és koszovói. Az adatokból látszik, hogy a 

bűnelkövetők kevesebb, mint 2 ezreléke volt csak afrikai, és csak 1 ezreléke afgán származású. Szintén fontos 
megjegyezni, hogy a külföldiek által tipikusan elkövetett bűncselekmények nem a személy elleni, erőszakos 

(súlyos) bűncselekmények, hanem jellemzően a társadalomra kevésbé veszélyes, kisebb súlyú bűncselekmények 

közül kerülnek ki. A külföldiek által elkövetett bűncselekményekből 35,5% magán- vagy közokirat-hamisítás; 
7,9% BTT megsértése; 10,2% gazdasági bűncselekmény. Másrészt (a lakosság biztonságérzetét inkább 

befolyásoló bűncselekmények): 0,2% szándékos emberölés; 2,6% szándékos testi sértés; 3,7% garázdaság; 
2,5% kábítószerrel való visszaélés; 8,4% lopás; 1,9% betöréses lopás. 
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II. 3. A származási országokkal való szorosabb együttműködés, reintegráció kérdése (47. oldal)  
 
A Helsinki Bizottság álláspontja szerint a legfontosabb származási országok (pl. Afganisztán, Pakisztán, Koszovó) 

nemzeti hatóságaival való reintegrációs célú együttműködési rendszerek fejlesztése szigorúan abban az esetben 
megengedhető, ha a külföldi nemzetközi védelem iránti igénye jogerősen megalapozatlannak bizonyult, különös 

tekintettel arra, hogy a nemzetközi védelemben részesülők egyik legnagyobb csoportja évek óta Afganisztánból 
érkezik Magyarországra. 

 

Tapasztalataink szerint 2012-2013 során több esetben fordult elő, hogy olyan afgán állampolgárok kaptak végül 
menekült, illetve oltalmazotti státuszt a megismételt eljárást követő bírói felülvizsgálat során, akinek a 

menedékjogi kérelmét már egyszer vagy akár kétszer jogerősen elutasították. Különös körültekintéssel célszerű 
ezért eljárni az afgán állampolgárok repatriálását és származási országba történő reintegrációját illetően, mert 

sokuk üldözéstől való félelme utóbb meglapozottnak bizonyul.  

 
Az illegális migrációra adott szélsőséges válaszok és egyre gyakrabban tapasztalható tiltakozó jelenségek kezelése 

szükségesség teszi a tudatos kormányzati kommunikációt és a lakosság tényszerű tájékoztatását, amelyek 
hozzájárulhatnak egy tájékozottabb és befogadóbb Magyarország létrejöttéhez. Fontosságából fakadóan ezért a 

megfelelő tájékoztatást külön stratégiai célként kellene meghatározni, a célhoz rendelt eszközrendszerrel és 

gyakorlati lépésekkel. 
 

 
II. 4. Célkitűzések IV/2. (48. o.) 
 
A legális és illegális migrációval foglalkozó munkacsoport munkájába – legalább alkalomszerűen, illetve 

tanácskozási joggal felruházva – fontos lenne bevonni az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának képviselőjét, a 

megfelelő hazai és nemzetközi szakértelemmel bíró tudományos kutatókat, illetve a menekülteket közvetlenül 
segítő civil szervezetek és a célcsoport, a menekültek, migránsok közösségeinek meghatározott képviselőit is.   

 
Célkitűzések IV/5. „Egységes feltételrendszernek megfelelő, a humánus fogvatartást biztosító idegenrendészeti 

őrizet céljára szolgáló objektumok kialakítása és működtetése” (50. oldal) kapcsán fontos megjegyezni, hogy: 

 
- Bár kétségtelenül fontos, hogy amennyiben ez feltétlenül szükségesnek mutatkozik, a fogvatartást a 

nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő és humánus körülmények között hajtsák végre, a 
dokumentumból hiányzik az az alapelv, hogy idegenrendészeti és menekültügyi őrizetet csak abban az 

esetben lehet elrendelni és fenntartani, ha ez az eljárás céljának elérésére szükséges, vagyis csak 
legvégső esetben. Fontosnak tartanánk, ha ez kitűnne a stratégiából, különös tekintettel a sérülékeny 

csoportok fogvatartására, amely a Helsinki Bizottság álláspontja szerint kizárólag kivételes jelleggel és 

nagyon nyomós indokkal, az egyedi körülmények alapos mérlegelését követően rendelhető el.  
 

- Külön kiemelendő, hogy a stratégiában említett új típusú őrzött szállás kialakításán túl a jogszerű és az 
emberi méltóságot is tiszteletben tartó fogvatartás végrehajtásához elengedhetetlen, hogy megfelelő 

képzettséggel, interkulturális tapasztalattal és kompetenciával bíró őrség lássa el a fogvatartással 

összefüggő őrzési feladatokat. Az őrállomány képzésének folyamatosnak kell lennie, valamint az 
elsajátított ismeretanyagról (idegen nyelvi ismeretek, interkulturális érzékenység) megfelelően 

gyakorlatias formában kell számot adni. A számonkérés és az elszámoltathatóság jegyében fontos 
lehetővé tenni, hogy a feladat ellátására alkalmatlan őrök a továbbiakban ne folytassák munkájukat. 
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- Pozitívumként kiemelendő, hogy a migrációs területen oktatási és képzési tevékenységet kifejtő civil 
szervezetek bevonásáról szól a stratégia. 

 
 
II. 5. V. fejezet Nemzetközi védelem (61. o.)  
 
Az anyanyelv használatához való jogból fakadóan a legegzotikusabb nyelveken is elérhető tolmácsolás mellett 

annak minősége is kiemelkedő fontosságú. A Helsinki Bizottság számos esetben tapasztalta, hogy a későbbi 
menekültügyi eljárást utóbb akár orvosolhatatlanul félreviheti a rossz minőségű tolmácsolás vagy a helyzetével 

egyébként visszaélő tolmács (nem az elhangzottakat fordítja, instruálja a kérelmezőt, holott erre nincs 

felhatalmazása). A megfelelő színvonalú tolmácsolás és meghallgatások biztosítása érdekében javasoljuk a 
meghallgatás képi vagy hangrögzítését, hogy ezen hibák utóbb kiküszöbölhetőek legyenek az eljárás egy későbbi 

szakaszában.   
 
II.6. A kísérő nélküli kiskorúak (61. o.) 
 

A dokumentum 61. oldalán említett, a "nagykorúak általi visszaélések" elleni küzdelmen túl álláspontunk szerint 

garanciális jelentősége miatt is fontos szót ejteni azon, a Helsinki Bizottság által is dokumentált esetekről, ahol 
bár feltűnően fiatal kérelmezőről van szó, a hibás vagy elégtelen szakértői vizsgálat következtében elesik az 

életkorából fakadóan őt megillető gyermekvédelmi ellátástól és a felnőtt kérelmezőkkel együtt kerül befogadó 
állomásra vagy őrizetbe. A kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatban hiányzik egy rugalmas, humánus, a 

nemzetközi sztenderdeknek, valamint a legújabb tudományos eredményeknek is megfelelő és a magyar helyzet 

sajátosságait is szem előtt tartó életkor meghatározási eljárás kialakítása, mivel az életkor szerepe a 
menekültügyi, illetve idegenrendészeti eljárásokban kulcsfontosságú, ezért a Helsinki Bizottság álláspontja szerint 

helytelen azt pusztán orvosi szakkérdésként kezelni. 
 

Érzékeny hiányossága a dokumentumnak, hogy az életkor-meghatározásra csak, mint orvosszakértői kérdésre 
hivatkozik (66. o.), holott mára már a nemzetközi szakmai közvélemény – ideértve az UNICEF, az UNHCR és a 

Save the Children szakértőit – szerint általánosan elfogadott, hogy az életkor minél pontosabb meghatározásához 

komplex módszerek szükségesek: az orvosi aspektus mellett a pszichológiai-érzelmi érettség és a szociokulturális 
előtörténet is számottevően befolyásolja egy személy életkorának minél pontosabb meghatározását. Az életkor-

meghatározásra multidiszciplináris módszertant kell elfogadni. Az alkalmazott eljárásokban egyaránt mérlegelni 
kell a fiziológiai, fejlődési, pszichológiai, környezeti és kulturális tényezők hatásait.1 Az életkor-meghatározással 

kapcsolatban álláspontunk szerint mindenképp érdemes lenne figyelembe venni az Európai Menekülteket 

Támogató Hivatal (EASO), a jelen stratégia kialakításával egyidejűleg készülő, életkor-meghatározási protokollját.   
 

A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének továbbfejlesztése 
körében (66.o.) hangsúlyozzuk, hogy a kiskorú kérelmezőkkel foglalkozó nevelők és szociális munkások 

folyamatos migrációs és interkulturális továbbképzése szükséges, tekintettel a külföldi fiatalok eltérő helyzetére és 

a magyar gyerekekhez képest speciális szükségleteire.  
 

Szintén komoly hiányossága a stratégiának, hogy nem foglalkozik kimerítően a gyermek mindenek felett álló 
érdekének meghatározására irányuló eljárás beépítésével a magyar idegrendészeti, menekültügyi és 

                                                 
1
 „A multi-disciplinary approach to age assessment shall be adopted. Procedures applied should balance physical, 

developmental, psychological, environmental and cultural factors.” Position Paper on Age Assessment in the Context of 
Separated Children in Europe 2012, elérhető:   
 http://www.separated-children-europe-
programme.org/publications/reports/Age_Assessment_Position_Paper_Final_201206.pdf  
 

http://www.separated-children-europe-programme.org/publications/reports/Age_Assessment_Position_Paper_Final_201206.pdf
http://www.separated-children-europe-programme.org/publications/reports/Age_Assessment_Position_Paper_Final_201206.pdf
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gyermekvédelmi eljárásokba, holott erre irányulóan több, nemzetközi szakértők bevonásával is megvalósított 
egyeztetésre került sor az utóbbi fél évben., Javasoljuk, hogy ennek mikéntjére és lehetséges módozataira külön 

térjen ki a dokumentum, akár az UNHCR.UNICEF által elérhetővé tett javaslatokat alapul véve és hasznosítva.  
  

II.7. A bírósági felülvizsgálat időtartama (61.o.)  
 
Álláspontunk szerint nem helytálló a SWOT analízisben az elhúzódó bírósági felülvizsgálati eljárások miatti 

költségvetési, közbiztonsági kockázatokra való hivatkozás, mivel az EU tagállamainak bírósági jogalkalmazási 
gyakorlatáról végzett nemzetközi kutatások is bizonyítják, hogy a magyar menekültügyi eljárás az egyik 

leggyorsabb az Unióban. Külön érdekesség, hogy az egyfokú közigazgatási eljárás és egyfokú bírói jogorvoslat 

egyfajta hungarikum. A Helsinki Bizottság 2011-es Strukturális különbségek és az országinformációhoz való 
hozzáférés című kutatási jelentése2 is számba vette a különböző tagállamok menedékjogi bíróságainak 

szerkezetét, valamint a vonatkozó eljárásjogi határidőket, amelyek alapján a magyar jogszabályi környezet és 
eljárásrend azon hét tagállam közé tartozik, ahol egyáltalán van a jogszabályban meghatározott eljárási határidő. 

Nem szorul különösebb magyarázatra, hogy azon tagállamok, amelyekben még jogszabályi szinten sincs erre 
vonatkozó előírás jelentősen hosszabb eljárási határidőkkel dolgoznak. Az évente átlagosan mintegy 150 

menekültügyben ingyenes jogi képviseletet biztosító Helsinki Bizottság tapasztalatai szerint a menekültügyi 

határozatok bírósági felülvizsgálata átlagosan 4-6 hónapig tart, amely a más ügyszakos – polgári vagy büntető – 
bíróságok által tárgyalt ügyek eljárási hosszához képest kifejezetten rövidnek mondható, mivel menekültügyekben 

nincs sem másodfok, sem rendkívüli perorvoslat. Javasoljuk, hogy ezt a pontot mellőzzék a stratégia végleges 
szövegében.  

 

II.8. A menekültügyi és hontalansági eljárások minőségének továbbfejlesztése (65.o.) 
 
A menekültügyi és hontalansági eljárás továbbfejlesztésében és minőségellenőrzésében a Helsinki Bizottság 
álláspontja szerint kulcsfontosságú, hogy az átláthatóság fokozása és az esetleges visszaélések elkerülése 

érdekében eljárási cselekményeket megfelelően dokumentálja az eljáró hatóság képi vagy hangfelvétel útján.  
 

A minőségfejlesztés további eszközeiként említett tájékoztató anyagok kialakításánál mindenképp fontos szem 

előtt tartani az anyagok felhasználó- és ügyfélbarát jellegét, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a bonyolult 
nyelvezetű, hatósági jellegű szövegeket megértése és feldolgozása túl sok nehézséget jelent a kérelmezők 

jelentős részének. Más EU tagállamok és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének tematikus kutatási jelentése3 is 
tapasztalata azt mutatja, hogy a szóbeli, képi tájékoztatás és interaktív magyarázat gyakran hatékonyabb, mint a 

hosszú írásbeli tájékoztatók kiosztása.  

 
 

III. Egyéb észrevételek 
     

Általánosságban elmondható, hogy az ellátórendszer és a befogadási feltételek fejlesztése körében a kiemelkedő, 

évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező civil szervezetek bevonása szükséges a megfelelő tapasztalatcsere és 
az ellátások színvonalának továbbfejlesztése érdekében, minden, de különösen a sérülékeny menedékkérők 

számára nyújtott szolgáltatások terén.    
 

                                                 
2 Gábor Gyulai, Tudor Rosu: Structural Differences and Access to Country Information (COI) at European Courts Dealing with 
Asylum, June 2011, elérhető angolul: http://helsinki.hu/europai-menedekjogi-biraskodas-strukturalis-kulonbsegek-es-az-
orszaginformaciohoz-valo-hozzaferes  
3 The duty to inform applicants about asylum procedures: The asylum-seeker perspective, Thematic Report, FRA September 
2010, elérhető: http://fra.europa.eu/en/project/2012/asylum-seeker-perspective-access-information-and-effective-remedies  

http://helsinki.hu/europai-menedekjogi-biraskodas-strukturalis-kulonbsegek-es-az-orszaginformaciohoz-valo-hozzaferes
http://helsinki.hu/europai-menedekjogi-biraskodas-strukturalis-kulonbsegek-es-az-orszaginformaciohoz-valo-hozzaferes
http://fra.europa.eu/en/project/2012/asylum-seeker-perspective-access-information-and-effective-remedies


MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 

 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 

 1242 Budapest, Pf. 317. 

Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 

helsinki@helsinki.hu 

www.helsinki.hu 

 

6 

 

A stratégia minél sikeresebb megvalósulása érdekében javasoljuk, hogy legyen egy felelős fókuszponti személy 
kijelölve a Belügyminisztériumon belül, aki biztosítaná a stratégiában szereplő célok elérésének nyomon követését 

és időszakosan beszámolna a szélesebb szakmai közönségnek a megtett lépésekről, előrehaladásról, illetve a 
tapasztalt nehézségekről. A stratégia megvalósulásának értékelését a transzparencia jegyében a lehetőségekhez 

mérten célszerű lenne külsős szakértőkre bízni.   

 
Budapest, 2013. augusztus 11.  


