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A menedékkérelem benyújtásának új szabályai
Utolsó frissítés: 2020. június 22.

Magyarországon átmenetileg (2020. december 31-ig) megváltoznak a menedékkérelem benyújtásának
szabályai. 2020. június 16. napjáig a gyakorlatban még nem láttunk nagykövetségen benyújtott
menedékkérelmet, ezért ebben a tájékoztatóban csak azt írtuk le, ami az új szabályokból következik.
Sok kérdés van, amit nem tisztáz a jogszabály. Ezeket a kérdéseket újabb jogszabály-módosítás vagy
a gyakorlat fogja megválaszolni.

Hogyan kérhetek menedéket Magyarországtól?

1. Kérhetek menedéket Magyarországtól, ha Magyarországon vagyok?
Igen, de kizárólag akkor kérhet menedéket a magyar államtól M
 agyarország területén, ha Ön:
-

oltalmazott,
menekült v agy oltalmazott kiskorú gyermeke,
kiskorú menekült v agy oltalmazott szülője vagy törvényes képviselője,
menekült vagy oltalmazott házastársa, ha már a Magyarországra érkezés előtt házasok
voltak, V
 AGY
jogszerűen, azaz érvényes úti okmánnyal és a szükséges papírokkal, például vízummal jött
Magyarországra és most személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés (pl.
őrizet, bűnügyi felügyelet, letartóztatás), intézkedés (pl. elővezetés, előállítás) vagy
büntetés (szabadságvesztés, elzárás) alatt áll. Például Ön személyi szabadságot korlátozó
intézkedés alatt áll, ha bűncselekmény elkövetése miatt börtönben vagy kiutasítás miatt
idegenrendészeti őrizetben van.

Hogyan tudok menedéket kérni?
A menedékkérelmet személyesen, szóban vagy írásban, nyitvatartási időben kell benyújtani a
menekültügyi hatóságnál.
A menekültügyi hatóság neve: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Menekültügyi Igazgatóság,
Menedékjogi Osztály, címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60., honlap itt.
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2. Kérhetek menedéket Magyarországtól, ha nem vagyok Magyarországon?
Igen, de először egy szándéknyilatkozatot kell benyújtania Magyarország Nagykövetségén
Kijevben (Ukrajnában) vagy Magyarország Nagykövetségén Belgrádban (Szerbiában).
Ezzel a nyilatkozattal fejezi ki, hogy menedéket szeretne kérni Magyarországtól. Ha a
szándéknyilatkozat alapján engedélyezi a menekültügyi hatóság, hogy Ön Magyarországra
utazzon, akkor a Magyarországra érkezése után rögtön menedéket kell kérnie Magyarországtól.

Hogyan tudok menedéket kérni?
A menedékkérelem benyújtása és a Magyarországra utazás előtt először egy kitöltött és aláírt
szándéknyilatkozat formanyomtatványt kell benyújtania Magyarország Nagykövetségen
Ukrajnában
vagy
Szerbiában.
(Magyarország
Nagykövetsége
Kijevben,
Ukrajnában:
https://kijev.mfa.gov.hu/hun,
Magyarorszég
Nagykövetsége
Belgrádban,
Szerbiában:
https://belgrad.mfa.gov.hu/hun.)

3. Magyarországon vagyok, de nem kérhetek menedéket az új szabályok
szerint. Hogyan tudok menedékkérelmet benyújtani?
Az új szabályok kifejezetten erről a helyzetről nem mondanak semmit, ezért azt javasoljuk, hogy
érdeklődjön a menekültügyi hatóságnál (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, 1117 Budapest,
Budafoki út 60.) és keresse fel a Magyar Helsinki Bizottságot (helsinki@helsinki.hu, + 36 1 321 4323).

4. Mi történik a Nagykövetségen?
A nagykövetségen személyesen kell átadnia a kitöltött és aláírt szándéknyilatkozat
formanyomtatványt, amit innen tud letölteni. Elég egy szándéknyilatkozatot kitölteni a
házastársával és kiskorú gyerekeivel közösen. Meg kell adnia az elérhetőségeit (pl. a telefonszámát). A
nagykövetségen lefényképezik Önt.
Be kell mutatnia a személyazonosító iratait (pl. útlevél, személyi igazolvány) és más egyéb
iratait (pl. születési anyakönyvi kivonat, gyermekek születési anyakönyvi kivonatai). Ha Önnek
nincsenek ilyen iratai, akkor bármilyen másik dokumentumot kell bemutatnia, ami igazolhatja a
személyazonosságát. Ezeket lemásolják a nagykövetségen.
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A nagykövetség a benyújtott szándéknyilatkozatot és a lemásolt iratokat elküldi Magyarországra a
menekültügyi hatóságnak. Ha a menekültügyi hatóság meg akarja Önt hallgatni, akkor erről a
nagykövetség fog Önnek szólni az Ön által megadott elérhetőségeken (pl. telefonon). Ilyenkor újra el
kell mennie a nagykövetségre a meghallgatásra, amit telefonon vagy online videóhívással fognak
megtartani. A hívást a nagykövetség és a menekültügyi hatóság fogja megszervezni és szükség esetén
tolmácsot is biztosít.

Van eljárási díj?
Nincs, az eljárás ingyenes.

Megtagadhatja a nagykövetség a szándéknyilatkozat átvételét Öntől?
Nem, ha Ön azt kitöltötte és aláírta.

5. Mikor utazhatok Magyarországra?
A nagykövetség tájékoztatni fogja Önt arról, hogy a menekültügyi hatóság engedélyezte-e, hogy
Ön Magyarországra utazzon. Előfordulhat, hogy Önnek a menekültügyi hatóság engedélyezi a
beutazást Magyarországra, de nincsenek olyan dokumentumai, amik a Magyarországra
utazáshoz kellenek. (A Magyarországra utazáshoz útlevél mindig kell, emellett ha Ön nem utazhat
vízum nélkül Magyarországra, kell vízum vagy tartózkodási engedély is a beutazáshoz.) Ilyenkor a
nagykövetség kiállít Önnek egy speciális utazási okmányt. Ezt az okmányt a nagykövetség
értesítésétől számított 15 napon belül át kell vennie a nagykövetségen. Az utazási okmány 30
napig érvényes és lehetővé teszi az Ön számára, hogy egyszer belépjen Magyarországra, azaz
többszöri ki- és beutazásra nem használható.

6. A szándéknyilatkozat benyújtása után engedélyezték a beutazásomat. Mit
kell tennem, amikor Magyarországra érkezem?
A határon szólnia kell a határőröknek arról, hogy Ön menedéket kér. A határőrök 24 órán belül
elviszik a menekültügyi hatósághoz. A menekültügyi hatóság előtt ismét ki kell jelentenie,
hogy menedéket kér. Ezután kezdi a menekültügyi hatóság elbírálni az Ön menedékkérelmét. Az,
hogy a magyar hatóságok megengedték, hogy Ön beutazzon Magyarországra és itt menedékkérelmet
nyújtson be, még nem jelenti azt, hogy Ön biztosan menekült vagy oltalmazott státuszt fog
kapni Magyarországon. Az eljárás végén a menekültügyi hatóság többféle döntést hozhat: elismerheti
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Önt menekültként vagy oltalmazottként (ami a menekülthöz hasonló jogi státusz), és el is utasíthatja
az Ön menedékkérelmét. Ha Ön szerint a menekültügyi hatóság nem jó döntést hozott, bírósághoz
fordulhat a döntéssel szemben.
Az eljárások során Önnek mindig együtt kell működnie a
menekültügyi hatósággal.

7. A szándéknyilatkozat után engedélyezték, hogy Magyarországra jöjjek,
ahol benyújtottam a menedékkérelmemet a menekültügyi hatóságnál. Mi
fog történni velem ezután?
Miután a határtól a menekültügyi hatósághoz kísérték Önt, és ismét kijelentette, hogy menedéket kér,
egy zárt helyen szállásolhatják el legfeljebb 4 hétre. Ez egy kifejezetten menedékkérőknek
fenntartott szállás, amit nem hagyhat el ebben a 4 hétben. A menedékkérelmét a
Magyarországra érkezését követően már az általános menekültügyi szabályok szerint fogja
megvizsgálni a menekültügyi hatóság.

Jogszabályok:
233/2020. (V. 28.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a
menekültügyi eljárás szabályairól
15/2020. (V. 26.) BM rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a menekültügyi eljárás
szabályairól szóló 233/2020. (V. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról
16/2020. (VI. 17.) BM rendelet a menedékjogi kérelem benyújtására irányuló szándéknyilatkozattal
kapcsolatos eljárásról
2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről egészségügyi készenlétről
2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról
301/2007. (IX. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
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40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tájékoztatója.

