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Magyar Helsinki Bizottság 
 

Vélemény a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény (Met.) módosításának 
koncepciójáról szóló 6-1304/2005-ös Előterjesztéshez. 

 
 
 
A Bizottság összességében üdvözli az előterjesztésben foglaltakat. A Magyar Helsinki Bizottság, mint a 
menedékjoggal és a menekültekkel több programjában is foglalkozó társadalmi szervezet, örömmel 
fogadta, hogy eljuttatták részére a menedékjogról szóló törvény módosításához készült koncepciót. 
Megtisztelő, hogy a Belügyminisztérium a jogalkotási folyamat eme korai fázisában is bevonja a 
Bizottságot a koncepció véleményezésébe. A Bizottság reméli, hogy a jövőben, a jogszabály-alkotási 
folyamat normaszintű egyeztetése folyamán is lesz lehetősége, hogy megoszthassa véleményét a 
szövegszerű tervezettel kapcsolatban.  
 
Az előterjesztő a változtatások döntő többségét Uniós tagságunkból eredő kötelezettségvállalásaink 
teljesítésével indokolja. Az Előterjesztés tartalmi összefoglalója is hangsúlyozza, hogy a menedékkérők 
fogadásának minimális követelményeiről szóló 2003. január 27-ei 2003/9/EK tanácsi irányelv (ún.: 
befogadási irányelv), mely irányelv szabályainak a nemzeti jogba való átültetése 2005. február 5-én 
lejárt, „jogharmonizációja nem volt teljes körű”. Másrészt a harmadik országok állampolgárainak, 
illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként 
való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 
2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (kvalifikációs irányelv), amelynek rendelkezéseit a 
tagállamoknak 2006. október 10-ig kell a nemzeti szabályozásban átültetniük, szintén szükségessé 
teszi a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. tv. (A továbbiakban: Met.), és más kapcsolódó 
törvények megfelelő módosítását.   
Az előterjesztés hivatkozik továbbá, a még el nem fogadott, úgynevezett „eljárási irányelvre”.   
A jogharmonizáció által megkívánt változtatások esetében a Bizottság felhívja a figyelmet, hogy 
mindhárom irányelv már az 1. cikkben arról rendelkezik, hogy az irányelvek célja, a hatályuk alá 
tartózókra vonatkozó minimumszabályokat megállapítása. A 2004/83/EK irányelv 3. cikke valamint a 
2003/9/EK irányelv 4. cikke kifejezetten biztosítja a tagállamoknak az irányelvek hatálya alá tartozók 
tekintetében a kedvezőbb eljárás, illetve rendelkezések alkalmazásának lehetőségét. Az eljárási 
irányelv 4. Cikke is generál-klauzulaként alkalmazza ezt a szabályt.  
A kvalifikációs irányelv preambulumának 8. pontja ki is emeli, hogy „a minimumszabályok jellegéből 
következik, hogy a tagállamok harmadik országok azon állampolgárai, illetve azon hontalan személyek 
vonatkozásában, akik valamely tagállam területén védelmet keresnek, kedvezőbb rendelkezéseket 
vezethetnek be, vagy tarthatnak fenn, amennyiben a védelem kérése úgy értelmezendő, hogy a 
kérelem benyújtására nyilvánvalóan azért kerül sor, mert az érintett személyt a Genfi Egyezmény 1. 
cikkének A. pontja értelmében menekült, illetve olyan személy, aki egyéb okból kifolyólag szorul 
nemzetközi védelemre.” A befogadási irányelv preambulumának 15. pontja hasonlóan fogalmaz.  
A készülő eljárási irányelv 1. Cikke szintén hangsúlyozza, hogy az irányelv csupán a minimális 
garanciákat fogja tartalmazni, és rendelkezik a kedvezőbb szabályok alkalmazásának lehetőségéről is.  
Ezért az Bizottság álláspontja szerint, az irányelv tervezetét óvatosan kell felhasználni a jogalkotásban, 
még akkor is, ha arról már politikai konszenzus született. A végleges irányelv megszületése előtt nem 
lenne szerencsés az abban foglalt minimális szintű garanciákat irányadónak tekinteni, és most átültetni 
a hazai jogba. 
Magyarország az elmúlt 15 év alatt jelentős lépéseket tett a menedékjogi rendszer fejlesztése terén. 
Indokolatlan volna egy eredményt, vagy jól bevált gyakorlatot csupán azért felszámolni, mert valamely 
irányelv szigorúbb szabályozást vagy rendelkezéseket tartalmaz. Tekintettel az irányelv ajánlására,  a 
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jogalkotónak az irányelv alaptermészetét kell szem előtt tartania, és a kedvezőbb szabályok 
alkalmazásának elve kell áthassa a kodifikálási folyamatot.  
 
 

1.Kvalifikációs irányelv 
 

Az Uniós fogalomhasználat átültetése 

A Bizottság egyetért, hogy szükséges az egységes terminológiának, a „nemzetközi védelem integrált 
fogalmának” bevezetése, és azon belül kell meghatározni, egy törvényben, a menekült, a befogadott 
és a menedékes jogállás alapvető jogosítványait és kötelezettségeit, illetve az e státuszok 
meghatározására irányuló eljárási szabályokat. 
 
A 2004/83/EK irányelv egyértelmű útmutatást tartalmaz a tagállamok számára: a védelem fogalmát 
együttesen vonatkoztatja a menekült-státuszra és a befogadotti státuszra. A kétféle védelem 
jogosítványait, a státusz-meghatározásra irányuló eljárást, a státuszok megtagadásának, 
megszűnésének, és visszavonásának eseteit egymás mellett szabályozza, egységes terminológiával 
dolgozik. Ezért mindenképpen indokolt, hogy a státusz-meghatározásra vonatkozó hatósági eljárást és 
a befogadotti státuszra vonatkozó rendelkezéseket a Met. hatálya alatt szabályozzák a jövőben. 
 

A státuszok meghosszabbításának, visszavonásának esetei 
A Bizottság üdvözli, hogy a módosítás a menekült-státusz visszavonásának eseteit összhangba kívánja 
hozni az irányelvvel.  
 
Az irányelv szerint a menekült lemondásával a státusz nem vonható vissza. Továbbá a tagállam 
(nemzet)biztonsága tekintetében veszélyes menekült státuszának visszavonása a jövőben nem lesz 
törvényszerű, hanem mérlegelési jogkörben dönthetnek a visszavonásról. Ezekben az esetekben – 
amennyiben felmerül - a család egységének tiszteletben tartását is figyelembe kell venni. 
A befogadotti státusz visszavonásának esetköreit az irányelv szabályozza. 
 
Kiegészítő védelem (befogadottak) szabályozásának helye 
A Bizottság egyetért azokkal a változtatásokkal, melyek célja, hogy, a státusz-meghatározásra 
vonatkozó hatósági eljárás, valamint a befogadotti státuszt szabályozó rendelkezések visszakerüljenek 
a Met. hatálya alá, mint ahogy az korábban, 1998. július 1. és 2002. január 1. között volt. 
 
Ez összhangban van az Európai Unió és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság álláspontjával is, miszerint 
a két védelmi státuszra vonatkozó eljárást, illetve a későbbiekben nyújtandó támogatási rendszert 
közelíteni kell egymáshoz. 
A 2004/83/EK tanácsi irányelv 1. cikk g pontja, mely a nemzetközi védelem iránti kérelmet határozza 
meg kimondja, hogy: „harmadik ország állampolgára, illetve hontalan személy által valamely 
tagállamnál előterjesztett, védelem iránti olyan kérelem, amely a menekült jogállás, illetve a kiegészítő 
védelmi jogállás kérelmezéseként értelmezhető, és amely kapcsán a kérelmező nem kéri kifejezetten 
egy más jellegű, ezen irányelv hatálya alá nem tartozó olyan védelem biztosítását, amelynek 
megadását külön kell kérelmezni.” 
Ez tehát továbbra is lehetővé teszi, hogy a befogadotti státusz meghatározására a menekültügyi 
eljárás keretében kerüljön sor.  
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Amennyiben a jelenleg a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi CCCIX. törvény (a 
továbbiakban: Idtv. ) 2. § g) pontjában meghatározott befogadott definíció („aki hazájába - hontalan 
esetén a szokásos tartózkodási helye szerinti országba - átmenetileg azért nem küldhető vissza, mert 
ott halálbüntetésnek, kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve, és nincs olyan 
biztonságos harmadik ország, amely befogadja”) visszakerülne a Met.-be, akkor jogszabály ismét 
tartalommal töltődne meg. Jelenleg a menekültügyi határozatok csupán közvetve utalnak a 
befogadotti státusz megadására; az Idtv. 43. § (1) bekezdésében foglalt definíciót, azaz a non-
refoulement-t állapítják meg, ebből lehet következtetni a befogadotti státusz megszerzésére.  

 

A non-refoulement kérdése 

Az idegenrendészeti hatóságok non-refoulementtal kapcsolatos vizsgálata a Bizottság szerint a 
továbbiakban is indokolt, hiszen az esetek döntő többségében ez a hatóság találkozik a külföldivel 
először, és sokszor rövid időn belül kell döntenie a külföldinek az országban való tartózkodása felől.  

 

A kiutasítási tilalom vizsgálatának kérdése az utóbbi években jelentősen előtérbe került. A tagállamok 
idegenrendészeti, menekültügyi hatóságainál, a tagállamok menekültügyekkel foglalkozó bíróságain 
külön szakértelemmel rendelkező csoportok álltak fel, melyek célja, hogy ország-információ kutatásaik 
eredményével elősegítsék a bíróságok és hatóságok döntését e kérdéskörben. A magyar menedékjogi 
eljárásokban is észrevehető, hogy a hatóság és bíróság is már ugyanolyan súllyal, ugyanolyan 
érdemben vizsgálja a non-refoulement fennállását, mint a menekült-státusz fennállásának esetköreit. 
Ez a jogalkalmazási tendencia összhangban áll az Unió által is megkívánt változtatásokkal. A 
2004/83/EK irányelv 19. Cikk (4) bekezdése egyébként ki is mondja, hogy: „a kiegészítő védelmi 
jogállást elismerő tagállamnak egyedi alapon kell bizonyítania, hogy az érintett személy (…) nem vagy 
már nem jogosult kiegészítő védelemre.” 

 

A módosítással az idegenrendészeti joganyag is letisztulna, és megfelelne annak a kívánalomnak, hogy 
az idegenrendészeti hatóság megőrizze a non-refoulementtel kapcsolatos jogkörét, mivel a 43.§ (1) 
bekezdés a továbbiakban vonatkozhatna az idegenrendészeti eljárásban alkalmazott visszaküldés 
tilalmára vonatkozó vizsgálatra, amely értelemszerűen magába foglalja nem csak a befogadotti, 
hanem a menekült-státusz eseteit is. Célszerű, hogy az idegenrendészeti eljárásban, a korábbi 
szabályozásnak megfelelően, kötelező legyen a menekültügyi hatóság véleményét kikérni a non-
refoulement kérdésében. A módosítás összhangban állna a kvalifikációs irányelv 21. Cikk (1) 
bekezdésével, mely szerint a nemzetközi védelemre szorulókra nézve (tehát a menekültekre és a 
befogadottakra is) egységesen kell biztosítani a non-refoulement tilalmát.  

 

A kiegészítő védelem (befogadott státusz) megállapítása, meghosszabbítása 

A befogadotti védelemnek az irányelvben megkívántakkal összhangba hozása – ahogy azt a koncepció 
is említi - indokolttá teszi, hogy menekültügyi hatósági eljárás keretében a befogadotti védelem 
megállapításáról, meghosszabbításáról határozatban rendelkezzenek, illetve az ellen jogorvoslattal 
lehessen élni.  
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Az idegenrendészeti eljárásban megállapított non-refoulement alapján a menekültügyi hatóság 
hivatalból tudna határozni a befogadotti státuszról. Amennyiben az idegenrendészeti hatóság a non-
refolement védelmet valamely genfi okra alapozná, a külföldinek még mindig lehetősége lenne 
menekült státusz kérésére.  

A státusszal járó jogosítványok kiterjesztése – amely a kvalifikációs irányelv miatt nélkülözhetetlen – is 
indokolttá teszi a státusz határozati formában történő megállapítását.   
A jelenlegi menekültügyi eljáráshoz képest ez nem hozna tényleges változást, mivel a bíróság olyan 
esetekben, ahol a menekültügyi hatóság a non-refoulement tilalmát sem állapítja meg, már jelenleg is 
vizsgálja a visszaküldés tilalmát, mint ahogy már az előzőekben is említettük.  
 
A Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a befogadotti státusz definícióját – és ezzel együtt az Idtv. 43. § 
(1) bekezdését – a 2004/83/EK irányelv 1. Cikk e) pontjának megfelelően bővíteni kell, tekintettel a 
15. Cikk c) pontjában foglaltaknak: „nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben 
felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak következtében polgári személy életének vagy 
sértetlenségének súlyos és egyedi fenyegetettsége.” 
  
 
2. Integráció, befogadási irányelv: 
 
Szankciórendszer alkalmazása a hatósági együttműködési kötelezettségüket megsértő 

menedékkérőkkel szemben. 

A Bizottság üdvözli a javaslatot, de hangsúlyozza, hogy az arányos szankciórendszer mindenkire 
egyformán kiterjedjen, származási országra, és bármilyen más megkülönböztetésre való tekintet 
nélkül.  
 
A menekültügyi eljáráshoz szorosan kapcsolódik a befogadási irányelv rendelkezése, melynek 
értelmében a tagállamok lehetőséget kapnak arra, hogy arányos szankciórendszert építsenek ki, a 
hatósági együttműködési kötelezettségüket megsértő menedékkérőkkel szemben. A koncepció 
tartalmazza azt a módosítással szemben támasztott elvárását, hogy „arányos szankciórendszert”, 
vezessenek be azokkal szemben, akik kivonják magukat az eljárás alól. 
A javaslat üdvözlendő, de ezzel együtt szabályozni kell, hogy jogkövető menedékkérők ne kerüljenek 
automatikusan őrizetbe és idegenrendészeti fogdára. Igaz a befogadási irányelv nem is tartalmaz ilyen 
jellegű szabadságmegvonást, és az őrizetben levő menedékkérőket sajnos nem is érintheti jelenleg az 
„arányos szankciórendszer” bevezetése. Súlyosan méltánytalan, hogy egyes menedékkérőket 
kirekesztenek az egész támogatási rendszerből, főleg, ha tekintetbe vesszük, hogy voltak és vannak 
olyan menedékkérők, akiket többhónapos fogdai tartózkodás után ismertek el menekültnek vagy 
befogadottnak. Ha az arányos szankciórendszer nem fog párosulni esélyegyenlőséggel, a 
menedékkérők szemében a rendszer nem lesz igazságos, ez pedig gátolni  fogja annak hatékonyságát.  
Nehezen lesz majd indokolható, hogy miért tartanak valakit fogva hónapokig, aki jogkövetően 
viselkedik, a határon egyszeri belépését követően menedékjogot kért, és miért csak a zsebpénzét 
vonják meg attól, aki miután ugyanilyen módon jött be, háromszor próbálta meg illegálisan elhagyni 
az országot.   
 



 
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  

 
 

A Nemzetközi Helsinki Szövetség az Emberi Jogokért és a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsának tagja. 

Befogadottak integrációja 
A koncepció a befogadottak integrációját a kvalifikációs irányelv módosításánál tárgyalja, tekintettel 
arra, hogy a nemzetközi védelem tartalmára vonatkozó jogosítványokat a kvalifikációs irányelv VII. 
fejezete tárgyalja. A Bizottság az integráció körében fejti ki álláspontját, mivel ez a terület a 
befogadottak integrációját fogja elsősorban érinteni.  
 
Nemcsak megfontolandónak, de elengedhetetlennek tartjuk a menedékkérők, befogadottak, 
menedékesek és elismert menekültek részére nyújtható természetbeni és pénzbeli támogatások 
egyazon kormányrendeletben történő szabályozását, amelynek személyi hatálya mindegyik védelmi 
kategóriára kiterjedne, és a különböző rendelkezések legkisebb közös többszörösét azon 
rendelkezések jelentenék, amelyek személyi hatálya nemzetközi védelemben részesülő külföldiekre 
terjed ki.  
A nemzetközi védelem tatalmára vonatkozó rendelkezések lényegében azon, a tagállamok által 
kötelezően biztosítandó jogosultságok, amelyeket a menekülteknek és a befogadottaknak egyaránt 
biztosítani kell. Ez tehát mindkét státusz esetében egy közös minimum. A befogadási irányelv 20. Cikk 
(1) bekezdése is hangsúlyozza, hogy a fejezet rendelkezései nem érintik a Genfi Egyezményben 
megállapított jogokat. Ezért is mondhatjuk, hogy e jogok megvalósulása mindenekelőtt a befogadottak 
szempontjából lesz jelentős. 

Itt jelentős változás lesz, hogy a befogadottak családi együttéléshez való joga is szabályozásra kerül, 
valamint az is, hogy a részükre kiadott a tartózkodási engedélyt legalább egy évre kell majd kiállítani. 

Lehetőség nyílik megint, hogy a befogadottak részére nyomós humanitárius okból utazási okmányt 
állítsanak ki. Hangsúlyozzuk, az irányelv a minimum-szabályokat határozza meg, kedvezőbb irányba 
lehet eltérni attól. Változtatás szükséges a szociális védelem, az egészségügyi ellátás és a száláshoz 
való hozzáférés szabályain is. 

 

Gyermekek oktatáshoz való joga 

A Bizottság teljes mértékben egyetért a szabályozási koncepció 5. pontjával, amely javítani akarja a 
menedékkérő és elismert menekült gyermekek oktatását és a hozzáférésüket az oktatáshoz.  
 
Az oktatáshoz való jog biztosítása, és az integrációs célok is azt követelik meg, hogy a gyermekek 
teljes körben és megfelelő minőségben jussanak az oktatáshoz.    
 

Sérülékeny csoportok 

A Bizottság szükségesnek tartja, hogy a különleges elbánást igénylő személyek csoportjára vonatkozó 
szakellátásokat jogszabályi szinten nevesítsék és szabályozzák.  
 
A befogadási irányelv 18.-20 Cikkében meghatározottakra nézve egyértelmű szabályokat ír elő a 
tagállamoknak az irányelv, amelyek a magyar joganyagban még említésre sem kerültek (rehabilitációs 
kezelés, felügyelet nélküli kiskorúak esetében a hatóságok rendszeres értékelése, családtagok 
felkutatására vonatkozó rendelkezések, kínzás, erőszak áldozatainak megfelelő kezelése).  
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Dokumentáció 
A Bizottság javasolja, hogy minden menedékkérő részére az irányelvben megadott határidőn belül 
állítsanak ki megfelelő dokumentumot, mellyel státuszukat igazolni tudják. 
 

Nélkülözhetetlen lesz változtatni a menedékkérők dokumentálására vonatkozó szabályokon is.  

Az irányelv 6. Cikk (1) bekezdése egyértelműen fogalmaz: „a tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezőt kérelmének az illetékes hatósághoz történt benyújtását követő három napon belül olyan, a 
nevére kiállított okmánnyal lássák el, amely igazolja menedékkérő státuszát, vagy tanúsítja, hogy 
kérelme elbírálásának vagy vizsgálatának ideje alatt a tagállam területén tartózkodhat.” Ez a szabály a 
menedékkérők esetében nem érvényesül, a tartózkodási engedély kiállításának folyamatát fel kell 
gyorsítani. Igaz a Cikk (2) bekezdése a fogdán tartózkodó menedékkérők esetében nem teszi ezt 
kötelezővé, mégis a Bizottság szükségesnek tartja, hogy a fogva tartott menedékkérők státuszukat 
igazoló dokumentummal rendelkezhessenek. Hangsúlyozzuk itt is, hogy az irányelv a 
minimumszabályokat tartalmazza.  
 
Ugyanezen Cikk (5) bekezdése lehetőséget ad a tagállamoknak, hogy utazási okmányt adjanak ki 
nyomós humanitárius ok esetén. Üdvözlendő lenne, ha a magyar szabályozás ezt átvenné. 
 
További javaslatok a támogatásokkal kapcsolatban 
Fontosnak tartjuk, hogy a területen a jövőben normatív finanszírozást vezessenek be. A normatíva 
számításának módját a menedékjogi törvényben, míg a mindenkori normatíva összegét évről-évre a 
költségvetési törvényben kellene meghatározni. 
E normatíva képezhetné annak az alapját, hogy a menedékkérők választhassanak a befogadó 
állomáson történő elhelyezés, vagy kérelemre magánszálláson történő elhelyezés között. A zsebpénz 
formájában folyósított normatívával, saját maguk gazdálkodva, magánszálláson oldanák meg 
lakhatásukat. 
 
A két, jelenleg hatályos Kormányrendelet szerint a lakhatási támogatás nyújtásának feltétele, hogy a 
menekült vagy a befogadott lakása, szállása ne legyen nagyobb, mint „a településen elismert 
minimális lakásnagyság”.  
A Bizottság javasolja, hogy az új szabályozásban a településen elismert átlagos lakásnagyságot vegyék 
alapul a lakhatási támogatás megítélésénél. 
 
A különböző ellátások és támogatások juttatatásánál rászorultsági alapként véleményünk szerint a 
jelenlegi szabályozás szerinti, az „öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege”, mint küszöb nem 
tartható.  
Ehelyett, az ellátások és támogatások biztosításánál és folyósításánál a rászorultsági alap 
meghatározásakor a KSH előző évi, a létminimum összegére vonatkozó számításából kellene kiindulni.  
Akinek tehát nincs vagyona, illetve jövedelme nem éri el az előző évi számítások alapján 
meghatározott létminimum összegét, az jogosult a jogszabályban meghatározott ellátásokra, 
támogatásokra. Ugyancsak a KSH számításai alapján célszerű meghatározni az eltartottak alapján járó 
támogatásokat is.  
 
 
Munkavállalás elősegítése 
Azokon a helyeken, ahol nagyobb számban vannak menekültek, befogadottak elhelyezve, célszerű 
lenne olyan, szociális munkások által működtetett munkaközvetítő hálózat létrehozása, amely 
együttműködik a munkaügyi központokkal.  
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A befogadottak és menekültek sikeresebb integrációját elősegítendő, a BM BÁH szervezzen a 
munkaügyi központoknál dolgozó egy-egy munkatárs részére e témakörben speciális képzéseket, 
amely lehetővé tenné – a BÁH és a munkaügyi központ közötti esetleges együttműködési 
megállapodás keretében – a munkaügyi központ ezáltal kompetenssé vált munkatársa és a 
külföldiekkel foglalkozó szociális munkások közötti eredményesebb, a külföldiek tényleges 
munkavállalásának megkönnyítését célzó munkakapcsolatot.  

 
Integrációs törvény 

A Bizottság támogatja, hogy a külföldiekre vonatkozóan integrációs törvény szülessen, mely egységes 
szabályozással segítené elő a külföldiek magyarországi beilleszkedését.  

 

Az elismert menekültek és befogadottak integrációja az elmúlt 15 év folyamán nem volt megfelelő. 
Sokan státuszuk birtokában, de munkahely és megfelelő támogatás hiányában elhagyták az országot. 
A befogadottak többsége hosszú évek alatt nem tudott jobb, a tartózkodásukat huzamosan biztosító 
státuszt szerezni. A koncepció elismeri és támogatja, hogy a menekültek és kiegészítő védelemben 
részesülők társadalmi integrációjára a jelenlegi szabályozáshoz rendelt költségvetési kiadásoknál 
többet kell fordítani. A Bizottság üdvözli, hogy koncepció szerint, az első két évben évente 600.000 
Ft/fő-vel több kiadást kell fordítani nemzetközi védelemre szorulók számára.  

Örömre ad okot, hogy már a törvénymódosítás koncepciójában is megjelenik az az érv, hogy az 
integráció kölcsönösen előnyös folyamat, mivel „az elismerést követő két éven túl azonban jelentős 
kiadáscsökkenést lehet elérni e téren, nem kalkulálva a legális munkavállalásból eredő, a munkapiacra 
gyakorolt pozitív hatásokkal.” Az integráció hosszú távú hasznosságának felismerése alapja annak, 
hogy az integrációt támogató kormányzati döntések szülessenek.  

 
Maga a koncepció két megoldással állt elő. Az egyik megoldás szerint a nemzetközi védelemre 
szorulók státuszához fűződő jogosítványokat a Met.-ben és a hozzá kapcsolódó rendeletekben kell 
szabályozni. A másik megoldás egy egységes, úgynevezett integrációs törvény megalkotására tesz 
javaslatot. 
Mindkét megoldás tartalmaz előnyöket és hátrányokat. Amennyiben a Met.-ben kerülne szabályozásra 
a státusszal kapcsolatos jogok és kötelezettségek köre viszonylag gyorsan, a jelen jogszabály-
módosítással meg lehetne felelni a jogharmonizációs követelményeknek. Előnye továbbá, hogy 
viszonylag zárt és egységes rendszerben oldaná meg a feladatot. Hátránya, ahogy azt a koncepció is 
kiemeli, hogy a Hágai Programban kiemelt célcsoport, a külföldi migránsok körét érintetlenül hagyja.  
Az integrációs törvény lehetőséget nyújtana, hogy Magyarország egységesen szabályozza a 
huzamosan tartózkodó külföldiekre vonatkozó elképzeléseit. További előnyét – homogén csoportként 
kezelné az itt tartózkodó külföldieket - a koncepció is említi.  
 
A Bizottság felhívja a figyelmet, hogy a 2004/83/EK tanácsi irányelv átültetési határideje 2006. 
október 10, és a koncepció - minden bizonnyal - erre tekintettel, az integrációs törvény tervezetét 
2006. június 30-ig tartja szükségesnek kidolgozni. Félő azonban, hogy a szaktárcák egyeztetése miatt 
az integrációs törvény nem születik meg időben, és ezzel az átültetési határidő miatt eshet 
késedelembe Magyarország.   
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4. Eljárási irányelv 
 

A menekültügyi eljárás 

Az eljárási fok duplikálásával tapasztalatunk szerint egyébként nem rövidül le a közigazgatási eljárás 
időtartama, mely a módosítás egyik célja. Ezért a Bizottság ezt a javaslatot nem támogatja. 
 
A koncepció többször is hivatkozik arra, hogy az eljárást szükségszerűen többlépcsőssé kell tenni. Bár 
az eljárási irányelv tervezet több típusú eljárást is lehető tesz, illetve ezekkel kapcsolatban szabályozza 
a jogorvoslati jogosultságot, az irányelv nem írja elő, magának a menekültügyi hatósági eljárásnak a 
kétlépcsőssé tételét. 
Amennyiben a törvényalkotó mégis indokoltnak látja új közigazgatási fok beépítést az eljárásba, akkor 
elengedhetetlen, hogy a jogorvoslatot végző szerv független legyen az elsőfokú határozatot hozó 
szervtől (Pl.: Menekültügyi Tanács). Indokolt, hogy a másodfokú eljárásban is hallgassák meg a 
kérelmezőt kötelező jelleggel, tekintettel arra, hogy a hatályos szabályozás szerint a bírósági 
meghallgatás kötelező.   
 
Előzetes szűrés, gyorsított eljárás és egyéb eljárások a menedékjoggal visszaélőkkel szemben 

A Bizottság álláspontja szerint, az irányelvben biztosított szigorú eljárások közül csupán azokat 
érdemes bevezetni, amelyektől alaposan várható, hogy segítik a hatóság érdemi munkáját, hiszen 
alapvetően maga a menekültügyi eljárás szolgál a státusz-meghatározásra. 
Magyarország külső (nem uniós) határain indokolt bevezetni az irányelv által is szabályozott eljárást, 
amely a harmadik országok polgárai tekintetében lehetővé tenné kérelmük gyors vizsgálatát, még 
mielőtt automatikusan alkalmaznák velük szemben a visszafogadási egyezményeket. 
 
A koncepció az eljárási irányelvvel kapcsolatosan hangsúlyozza, hogy új típusú eljárások szükségesek 
a menedékjoggal visszaélő kérelmezők kiszűrésére. Hangsúlyozzuk, hogy az irányelv tervezete csak a 
minimális szabályokat tartalmazza, azoknál kedvezőbbet a tagállamok bevezethetnek és 
fenntarthatnak.  A hivatalos statisztika is azt bizonyítja, hogy a kérelmezők jelentős hányada; minden 
negyedik, ötödik kérelmező szorul védelemre. 2002-ben a hivatal 7755 személy ügyében hozott 
döntést. 104 személyt ismert el menekültnek (1,44%), és 1304 személyt befogadottnak (16,81%). 
2003-ban 3159 személyt érintő döntésből 178-an kaptak menekült státuszt (5,64%) és 772-en 
(24,44%) befogadotti védelemben részesültek. A 2004-es évben 1607 személyből 149-en (9,27%) 
kaptak menekült státuszt, és 177-en (11,01%) kiegészítő védelmet kaptak.1 Hangsúlyozzuk, hogy az 
arányok összes döntésre vetítve vonatkoznak, tehát azokat a döntéseket is figyelembe vettük, amikor 
a kérelmező ismeretlen helyre távozott, és az eléjárást ezért megszüntették. Amennyiben minden 
negyedik, ötödik kérelmező kérelme megalapozott, beleértve az ismeretlen helyre távozókat is, 
megfontolandó más szűrő eljárások bevezetése. 
 
A Bizottság is indokoltnak tartja a többszöri megalapozatlan kérelmekkel szembeni szigorú eljárást. 
Ezzel összhangban a magyar állampolgárral családi kapcsolatban levőknek, az évek alatt már 
integrálódott külföldieknek, tartózkodásuk jogszerűségétől függetlenül, lehetővé kell tenni, hogy az 
országon belül rendezhessék tartózkodásukat. Ez elősegítené azt, hogy ezek a személyek a jövőben 
                                                 
1 Forrás: BM BÁH hivatalos menekültügyi statisztikák.  
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idegenrendészeti eljárás keretén belül próbálják rendezni tartózkodásukat. Ez az idegenrendészeti 
joganyag megfelelő módosítását is igényli. 

 

Kiutasítás azonnali végrehajtása 
A kiutasítás kezdeményezésére a menekültügyi szervnek mai is van jogosultsága, amelyet rendeleti 
szinten lehet tartalommal megtölteni. 
 
A jogerősen bíróság által kiutasított menedékkérők azonnali kiutasításának esetében a szintén a 
családi kapcsolattal rendelkezőkre, valamint az integrálódott külföldiekre hívjuk fel a figyelmet. A 
Bizottság üdvözölte a Met. 2004. május 1-én bevezetett módosítást, mely megvonta a kiutasítási 
jogkört a menekültügyi ügyekben eljáró szervtől. A két évig létezett jogintézmény a gyakorlat során 
bizonyította be életképtelenségét.  
Ezért a jogerősen elutasított menedékkérők azonnali végrehajtással történő kiutasítása 
idegenrendészeti hatósági jogkört, és az idegenrendészeti joganyag változtatását igényli.  
 
 
 
IV. Egyéb ágazati jogszabályok módosítása 
 
A közoktatási törvény megfelelő módosításával a Bizottság, a korábban kifejtetteket megerősítve, 
egyetért. 
 
A Bizottság szintén támogatja azt az elképzelést, miszerint a társadalombiztosítási ellátások 
meghatározott körét, korlátozott ideig, alanyi jogon a menekültekre és a befogadottakra is terjesszék 
ki.     
 
 
Budapest, 2005. augusztus 4. 

 


