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I. a haTármegfIgyelô program kereTében megvalósuló együTTmûködés

I.1. Bevezetô 

Jelentésünkben összegezzük „A menedékkérôk hozzáférése az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz 
a magyar köztársaságban” címû program (határmegfigyelô program) 2012-es tapasztalatait.

A határmegfigyelô program 2012-ben is a magyar helsinki bizottság (bizottság), az országos rendôr-
fôkapitányság (rendôrség) és az ensZ menekültügyi fôbiztosság regionális képviselete (unhCr) között 2006. 
december 28-án kötött háromoldalú megállapodás (háromoldalú megállapodás) alapján folytatódott.

A jelentés az egyedi határmegfigyelô látogatásokról készült beszámolókat veszi alapul, valamint összefoglalja 
a háromoldalú megállapodásban részt vevô felek által 2012-ben közösen lebonyolított eseményeket és 
tevékenységeket. A jelentés nem tér ki a külföldi állampolgárok jogainak, illetve a felkeresett rendôrségi 
objektumok bemutatására mivel ezeket a program elsô évérôl készült, 2007-es jelentés részletesen tárgyalta.1

A háromoldalú megállapodással összhangban a felek a 2012-es program megvalósítása során két alkalommal, 
2012. március 5-én és 2013. január 4-én találkoztak – a megállapodás v. fejezetének 1. bekezdése alapján 
létrehozott – a munkacsoport ülésein, hogy értékeljék a program során szerzett tapasztalatokat. A felek 
továbbra is kiemelkedô fontosságot tulajdonítanak a háromoldalú együttmûködési rendszernek, csak úgy, mint 
a gyakorlati kérdések közös értékelésének és a szakmai munkakapcsolatok fenntartásának. ez, véleményük 
szerint, nem csak a megállapodást végrehajtó felek közötti együttmûködést segíti elô, de kulcsa a hatékony 
információcserének és pozitív hatással van a résztvevô felek tevékenységére is.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelôen a rendôrség kiegészítései a jelentésben vastagított, dôlt 
betûtípussal szerepelnek.

I.2. A határmegfigyelô program módszertana

A háromoldalú megállapodás keretében a bizottság megbízott ügyvédei három helyszínen végeztek 
megfigyelést magyarországon: az ukrán-magyar és a szerb-magyar határszakaszon, valamint a budapesti liszt 
ferenc nemzetközi repülôtéren.

általánosságban megállapítható, hogy a határátkelôhelyeken és határrendészeti kirendeltségeken szolgálatot 
teljesítô rendôrök a helsinki bizottság megfigyelôivel az elvárásoknak megfelelôen együttmûködtek. Az unhCr 
és a helsinki bizottság által az országba érkezô menekültek számára készített többnyelvû tájékoztató füzetek 
mellett a bizottsággal szerzôdött ügyvédek elérhetôségei is rendszeresen elérhetôek voltak az információs 
állványokon, jól látható helyeken kifüggesztve. 

A korábbi évekhez hasonlóan a határmegfigyelés módszertana alapján a megbízott ügyvédek egyedi látogatásokon 
gyûjtöttek információt azon külföldiek helyzetérôl, akiket a rendôrség kiutasított vagy visszairányított, így az 
ország területére való belépésre nem volt lehetôségük. A program során havonta két látogatásra került sor 
mindhárom említett határszakaszon. 

A havonta esedékes két látogatás közül az egyik az adott határszakasz határrendészeti kirendeltségein azt 
vizsgálta, hogy az elfogott külföldiek szükség esetén hozzáférnek-e a menedékjogi eljáráshoz, a hatóságok 
biztosítják-e a megfelelô tájékoztatást az eljárás megindításához, illetve ha a látogatás során volt elôállított 
külföldi, akkor a megfigyelônek volt-e lehetôsége személyes beszélgetést lefolytatni az illetôvel. A másik 
látogatás az azt megelôzô egy hónapos idôszakban kiutasított vagy visszairányított külföldiek anonimizált 
iratanyagait vizsgálja. A meghallgatási jegyzôkönyvek, a bevándorlási és állampolgársági hivatal véleménye és a 
határozatok elemzése alapján a monitorok kísérletet tettek arra, hogy rekonstruálják az elfogás és a kitoloncolás 
közti eseményeket, mindvégig a non-refoulement követelményének érvényesülését szem elôtt tartva.

1 A 2007-es jelentés elérhetô http://helsinki.hu/wp-content/uploads/border_monitoring_report_2007_hun_fInAl1.pdf
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A megállapodás alapján a rendôrség biztosítja, hogy a megfigyelôk elôre meghatározott témakörökben 
és állampolgárságú személyek esetében betekinthessenek az eljárás alá vont külföldiek iratanyagának 
fénymásolatába akkor is, ha a külföldi már nincs az ország területén. ezekben az esetekben az érintett iratok 
másolatait a megfigyelôk, a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek eleget téve, anonimizálva kapták kézhez. 
ez a rendelkezés jelentôsen megnövelte a bizottság számára megismerhetô akták körét, bár kétségtelen, hogy 
az anonimitásra vonatkozó megállapodás miatt továbbra sem nyílt lehetôség az adott külföldiek – kiutasítást 
követô - további sorsának pontos nyomon követésére.

A bizottság a látogatásról a tervezett idôpont elôtt két nappal értesíti az unhCr-t és a rendôrséget, megjelölve 
a látogatás pontos helyszínét és idôpontját. szükség esetén van lehetôség arra, hogy tolmács bevonásával 
kerüljön sor eseti látogatásra, ekkor a tolmács számára eseti látogatási engedélyt kell  a rendôrségtôl beszerezni.

A bizottság megfigyelôi minden látogatásról jelentést készítenek a helsinki bizottság számára, amelyet 
a megállapodás értelmében a látogatást követô 15 napon belül kell megküldeni a rendôrségnek, illetve az 
unhCr-nek. A háromoldalú megállapodás tagjai a jelentésekhez észrevételeket és javaslatokat fûzhetnek.

A monitorozás módszertanával kapcsolatos további részleteket lásd a program elsô évérôl készült, 2007-es 
jelentés részletesben.2

II. az ország TerüleTéhez való hozzáférés és a menedékjogI eljárás jogszabályI 
környezeTe

II.1. Általános jogszabályi környezet

magyarország a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény (genfi 
egyezmény), valamint a menekültek helyzetére vonatkozó, 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzôkönyv 
(1967. évi Jegyzôkönyv) részes államaként köteles ezen nemzetközi jogi dokumentumokban foglaltakat 
tiszteletben tartani és alkalmazni. A 2012. január 1-én hatályba lépett Alaptörvény XIv. cikkének (3) bekezdése 
értelmében magyarország kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket 
hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott 
társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyôzôdésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstôl 
való félelmük megalapozott.

A nemzetközi védelemre szorulók védelmének elôfeltétele a védelmet nyújtó ország területéhez való hozzáférés, 
vagyis, hogy oda beléphessenek és mindaddig az ország területén tartózkodhassanak, amíg menedékkérelmük 
ügyében jogerôs döntés nem születik. A nemzetközi védelemre bizonyosan nem szoruló külföldieket a 
rendôrség visszairányítja abba az országba, ahová a törvény3 alapján visszaküldhetôek, illetve foganatosítja 
az idegenrendészeti hatóság vagy a bíróság által elrendelt kiutasításukat. Az intézkedések végrehajtása 
során a rendôrségnek természetesen tiszteletben kell tartania a származási országban elôforduló, sérelmes 
bánásmódba való visszaküldés tilalmát is.4 Az elôbbieken túl a rendôrség saját hatáskörben is elrendelheti a 
külföldi kiutasítását, ha az államhatár jogellenes átlépését vagy annak kísérletét a schengeni határ-ellenôrzési 
kódex 2. cikk 9. pontjában meghatározott határ-ellenôrzési tevékenysége kapcsán, a határterületen észlelte, és 
a harmadik országbeli állampolgár kiutasításának végrehajtására visszafogadási egyezmény alapján kerülhet sor.

II.2. A visszaküldés tilalmának (non-refoulement) és a Genfi Egyezmény 33. cikkének érvényesülése

Az 1951. évi  Genfi Egyezmény 33. cikk (1) bekezdése általános alapelvként rögzíti a visszaküldés 
tilalmát (non-refoulement):

2 A 2007-es jelentés elérhetô http://helsinki.hu/wp-content/uploads/border_monitoring_report_2007_hun_fInAl1.pdf
3 A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (harmtv.) 40. §-ának (1) 

bekezdése
4 harmtv. 52. § (1) bekezdés: „Az idegenrendészeti hatóság a non-refoulement követelményét a visszairányítás, illetve a 

kiutasítás elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatos eljárásában köteles vizsgálni.” 
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„Egyetlen Szerzôdô Állam sem utasítja ki vagy küldi vissza („refouler”) semmilyen módon a menekültet olyan 
területek határára, ahol élete vagy szabadsága faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása,illetve   meghatározott 
társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy  politikai nézetei miatt lenne veszélyeztetve.”

A vonatkozó nemzetközi jogi normáknak megfelelôen a harmtv. 51 §-a felel meg a non-refoulement elvének, és 
rendelkezik a visszairányítás, illetve a kiutasítás végrehajtásának tilalmáról. ennek alapján a rendôrség köteles a 
báh-ot minden olyan esetben megkeresni, ha felmerül, hogy a külföldit kínzás, embertelen, megalázó bánásmód 
vagy büntetés5 fenyegeti visszairányítása esetén.

A határmegfigyelésrôl készült korábbi jelentések6 is megállapították, hogy a visszairányítás az esetek többségében 
olyan viszonylag gyorsan végrehajtott intézkedés, amelyet eljárási sajátosságai miatt nem elôz meg hosszabb, 
érdemi meghallgatás. Az unhCr és a magyar helsinki bizottság továbbra is szorgalmazza, hogy a magyar 
idegenrendészeti jogszabályok rendelkezzenek egy érdemi, alaposabb meghallgatásról. ez a rendôrség számára 
pontosabb információkkal szolgálhatna arról, hogy a külföldi valójában miért hagyta el származási országát és 
így az eljáró hatóságok a visszaküldés tilalmát érdemben vizsgálhatnák. álláspontunk szerint ugyanis enélkül a 
visszaküldés tilalmának vizsgálata visszairányítás esetén pusztán formalitás. 

A visszairányítás célja, hogy az olyan harmadik országbeli állampolgárok, akik nem felelnek 
meg a schengeni területre történô belépés és tartózkodás feltételeinek, ne jussanak schengeni 
területre. Ezt az intézkedést azonban a nemzetközi védelemre és a visszaküldés tilalmára vonatkozó 
kötelezettségre tekintettel kell alkalmazni. 

Ahogy azt a rendôrség a határmegfigyelô program 2011. évérôl készült jelentés azonos tartalmú 
megállapításainál már leírta, a visszairányítás intézkedés végrehajtása során a munkatársai a 
rendelkezésre álló általános információk és az intézkedés alá vont személyes körülményeinek, 
magatartásának, kétség esetén a menekültügyi hatóság véleményének figyelembe vételével 
egyénenként állapítják meg a visszaküldési tilalom fennállását. A magyar gyakorlat teljes mértékben 
összhangban van a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni 
határ-ellenôrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet visszairányításra vonatkozó szabályozásával. Ennek alapján gyors intézkedésre 
kerül sor azon személyek schengeni területre történô beutazásának megakadályozására, akik nem 
felelnek meg a belépés feltételeinek, valamint biztonsági kockázatot jelentenek a tagállamokra 
nézve.

A visszairányítás intézkedések a határátkelôhelyeken kerülnek végrehajtásra, ahol az utasok 
általában rendelkeznek valamilyen utazásra alkalmas okmánnyal. A rendôrség a rendelkezésére álló 
általános információk alapján minden esetben vizsgálja, hogy a szomszédos ország területén vagy a 
légi határátkelôhelyen érkezôk esetében a járat indulási helyén a visszaküldött személyt fenyegeti-e 
valamilyen, az emberi jogait érintô sérelem. Amennyiben ilyen sérelem veszélye nem áll fenn a 
harmadik országbeli állampolgár visszairányítására kerül sor.

A jogellenesen belépni szándékozó az eljárás során elôállításra kerül, amely ellen panasszal élhet. 
Az elôállítás során a személy tájékoztatást kap jogairól és kötelezettségeirôl, többek között a 
jogi képviselet igénybe vételének lehetôségérôl. Valamennyi elôállító helyiségben kifüggesztve 
rendelkezésre áll az igénybe vehetô jogi képviselô telefonszáma, valamint az UNHCR és a Magyar 
Helsinki Bizottság tájékozató kiadványai.  A jogi képviselôvel a kapcsolatfelvételt a rendôrség a 
külföldi kérésére minden esetben lehetôvé teszi.

A visszairányítást elrendelô határozattal szemben a bíróság elôtti jogorvoslat minden esetben 
biztosított. 

5 emberi Jogok európai egyezményének 3. cikke
6 A genfi egyezmény 33. cikkének végrehajtásával kapcsolatos további megállapítások megtalálhatók a határmegfigyelô 

program elôzô évek során készült jelentéseiben.
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A visszairányítás jelenlegi szabályozása jól szolgálja azt a célt, hogy a beutazási feltételekkel nem 
rendelkezô személyek gyors intézkedés alapján visszaküldésre kerüljenek abba az államba, ahonnan 
Magyarország schengeni külsô határára érkeztek, valamint a megfelelô tájékoztatási és jogorvoslati 
rendszer biztosított, az intézkedés végrehajtása során elegendô idô áll a külföldiek rendelkezésére 
a menedékkérelem elôterjesztésére, ezért a 2010-ben 11 632, 2011-ben 11 819, 2012-ben 9316 
visszairányított harmadik országbeli állampolgár meghallgatása nem volt szükséges. 

tapasztalataink továbbra is azt mutatják, hogy a külföldi csak abban az esetben tudja a menedékjog iránti 
kérelmet a menekültügyi hatóságnak benyújtani, ha a rendôrséggel ténylegesen közölni tudja erre vonatkozó 
szándékát. különösen fontos, hogy a hatóság és a külföldi elsô találkozása során eljáró tolmács megfelelôen 
fordítson és valóban minden releváns információt jegyzôkönyvezzen a hatóság.

Rendôrségi eljárásban az ügyfél az eljárás bármely szakaszában kinyilváníthatja menedékjog iránti 
kérelemre irányuló szándékát, amit az eljáró hatóság rögzít és haladéktalanul továbbít az illetékes 
menekültügyi hatósághoz.

II.3. A magyar idegenrendészeti és menekültügyi joganyag változása 2012-ben 

A magyar idegenrendészeti és menekültügyi joganyag módosítása 2012-ben ismét napirendre került az uniós 
jogharmonizációs kötelezettségek (pl. a schengeni Információs rendszer második generációja keretében történô 
információcsere), és az európai bizottság által indított ún. pilot eljárás miatt, amely megindítására a magyar 
jogalkalmazás anomáliái miatt került sor 2012-ben. A határmegfigyelô tevékenységhez kapcsolódó joganyag 
módosításai közül fontos kiemelni a 2007. évi II. törvény (a továbbiakban harmtv.) 2013. január 1-én életbelépett 
51.§ (2) bekezdését, amely értelmében a menedékkérelem benyújtása és a menekültügyi eljárás megindulása a 
visszairányítás és kiutasítás  jogszabályban explicit rögzített tilalmát jelenti.7 

A jogalkotó ezzel az egyértelmûnek tûnô módosítással garanciális jelleggel rögzítette a menedékkérôk területhez 
és eljáráshoz való hozzáférését. ezzel a jogalkotási eszközzel került összhangba a magyar jogalkalmazói gyakorlat 
és a bíróság jogértelmezése a menedékjogi eljárás hatálya alatt álló külföldiek kiutasítását illetôen. A helsinki 
bizottság tapasztalatai szerint az elmúlt években a fôvárosi törvényszék számos esetben adott helyt olyan 
keresetnek, amelyben a menedékjogi eljárás hatálya alatt álló külföldi kiutasításának jogszerûségérôl kellett 
döntenie.8 A bíróság érvelése szerint a menedékkérôk jogosultak az ország területén tartózkodni kérelmük 
jogerôs elbírálásáig, ezért kiutasításuk jogszerûtlen volt. A fenti módosítással megszûnhet az a kiutasítási 
gyakorlat, amelyet civil szervezetek és az ensZ menekültügyi fôbiztossága is kritikával illetett. 

A harmtv. 51. § (2) bekezdésének módosítása mindenképp üdvözlendô azzal, hogy egyértelmûen rögzíti, hogy a 
menedékjogi eljárás alatt álló menedékkérôket megilleti az ország területén való tartózkodás joga, így nem lehet 
velük szemben kiutasítást elrendelni, illetve végrehajtani. A rendelkezés gyakorlati alkalmazásának mikéntje 
azonban különösen fontos és jelentôséggel bír a határôrizeti munka, valamint a határmegfigyelô tevékenység 
során is. álláspontunk szerint aggályos lehet a rendelkezés megfogalmazása – „ha a harmadik országbeli 
állampolgár menekültügyi eljárás alatt áll” – mert sem a törvény, sem az azt végrehajtó 114/2007 (v.24.) korm.
rendelet nem ad egyértelmû értelmezési támpontot a hatóságoknak. nem mindegy, hogy a menedékkérelem 
benyújtása iránti szándék kinyilvánítása, a kérelem jegyzôkönyvi rögzítése, vagy az illetékes menekültügyi osztály 
eljárást megindító elsô eljárási cselekménye felel meg a harmtv. 51. § (2) bekezdésében foglalt feltételnek. 
Az egyértelmû végrehajtási szabályok hiánya a helsinki bizottság álláspontja szerint ellentétes a jogbiztonság 
követelményével.  

A jogszabályváltozást követôen tehát a 2013. január 1-i változásokat követôen nincs lehetôség ôrizet 
elrendelésére és fenntartására, ha a külföldi menekültügyi eljárás alatt áll, hiszen az ôrizet jogalapja – a kiutasítás 
végrehajtásának biztosítása – hiányzik. 
7 „ha a harmadik országbeli állampolgár menekültügyi eljárás alatt áll, a visszairányítás, illetve a kiutasítás nem rendelhetô 

el és nem hajtható végre, ha a harmadik országbeli állampolgár külön törvényben meghatározottak szerint jogosult 
magyarország területén való tartózkodásra.” 

8 fôvárosi bíróság következô határozatai: 5.k.34.146/2010/4. (2011. január 4.), 15.k.34.907/2010/5. (2011. március 31.), 
21.k.32.365/2011. (2011. szeptember 21.) 
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Az idegenrendészeti joganyag további fontos módosítása a különleges bánásmódot igénylô személy fogalmának 
rögzítése a harmtv. értelmezô rendelkezései között, amely megteremi a lehetôségét, hogy a különleges 
szükséglettel bíró sérülékeny külföldieket már az idegenrendészeti eljárás kezdeti szakaszában felismerjék a 
hatóságok és megfelelô elhelyezési és ellátási körülményeket biztosítsanak számukra.9 A különleges bánásmódot 
igénylô személyek beazonosítása összetett feladat, amelyhez szükséges lehet más szakértô – pl. orvos vagy 
pszichológus – bevonása is, amelyet ugyan nem kötelezô jelleggel, de tartalmaz a harmtv. végrehajtási 
rendelete.10 

A fent említett jogszabályváltozásokon túl különös jelentôséggel bír az unhCr 2012-2013-as „response 
to vulnerability in Asylum”11 (válasz a menedékkérôk sérülékenységére) regionális projektje, amelynek 
végrehajtásában mindhárom szervezet aktívan részt vesz. A projekt célja, hogy megteremtse a menedékkérôk 
sérülékenysége korai felismerésének gyakorlati eszközeit a hatóságok számára, amelyek ezáltal a kérelmezôk 
szükségleteinek megfelelô eljárási és ellátási megoldásokat honosíthatják meg saját eljárásrendjükben. A projekt 
keretében a hatóságok kapacitás-bôvítésének jegyében olyan eljárási protokoll kerül kidolgozásra, amelynek 
segítségével a hatósági személyek magabiztosabban és hatékonyabban tudják lefolytatni az eljárást, a sérülékeny 
menedékkérôk szükségleteinek lehetô legteljesebb figyelembe vételével. 

II.4. A projekt során megfigyelt létesítmények

A program végrehajtása során a bizottság által megbízott három ügyvéd a szerb-magyar, az ukrán-magyar 
határszakaszon és a budapesti liszt ferenc nemzetközi repülôtéren végzett megfigyelést 2012-ben.

•	 Szerb-magyar határszakasz 

 A megfigyelés az alábbi helyszíneken érintette:

 a Bács-Kiskun Megyei Rendôr-fôkapitányság alárendeltségében mûködô létesítmények:

 Idegenrendészeti osztály (kiskunhalas), bácsalmás határrendészeti kirendeltség (bácsalmás közúti 
határátkelôhely), bácsbokod határrendészeti kirendeltség, hercegszántó határrendészeti kirendeltség 
(hercegszántó közúti határátkelôhely), kelebia határrendészeti kirendeltség (kelebia vasúti határátkelôhely, 
tompa közúti határátkelôhely), 

 a Csongrád Megyei Rendôr-fôkapitányság alárendeltségében mûködô létesítmények:

Idegenrendészeti Osztály (Szeged), Szeged Határrendészeti Kirendeltség (Röszke Autópálya 
Határátkelôhely, Tiszasziget Határátkelôhely), Mórahalom Kihelyezett Szolgálati Hely. 

•	 Ukrán-magyar határszakasz 

A megfigyelés a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Rendôr-fôkapitányság alárendeltségében 
mûködô, alábbi helyszíneken folyt:

Idegenrendészeti Osztály (Nyírbátor), Záhony Határrendészeti Kirendeltség, Barabás 
Határrendészeti Kirendeltség (Barabás Közúti Határátkelôhely), Beregsurány Határrendészeti 
Kirendeltség (Beregsurány Közúti Határátkelôhely), Kölcse Határrendészeti Kirendeltség.

9 harmtv. 2. § t) különleges bánásmódot igénylô személy: a kísérô nélküli kiskorú vagy olyan kiszolgáltatott személy – 
különösen a kiskorú, az idôs, a fogyatékkal élô személy, a várandós nô, a kiskorú gyermeket egyedül nevelô szülô, valamint 
a kínzást, nemi erôszakot vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erôszak más súlyos formáját elszenvedett személy –, akirôl 
helyzetének egyedi értékelését követôen megállapítható, hogy sajátos szükségletekkel rendelkezik

10  vhr 113. § (3) bekezdés „kétség esetén az idegenrendészeti hatóság orvos- vagy pszichológus szakértô segítségét veheti 
igénybe annak megállapítása érdekében, hogy a kiutasított különleges bánásmódot igényel-e.”

11  A projekt teljes neve: ensuring effective responses to vulnerable Asylum-seekers: promotion of Adequate standars 
for Identification and Claim determination for people with special needs, amely az európai menekülütgyi Alap 
társfinanszírozásában valósul meg. 
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•	 Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülôtér

 A Bizottság megfigyelôje a repülôtéren a 2B terminálban a hatósági átszállító helyiséget és a 
visszairányított személyek tartózkodási helyéül kijelölt helyiséget (az ún. „kis közösségi szállás”) 
kereste fel, valamint a Repülôtéri Rendôr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztályán a visszairányítás 
alatt álló külföldiek aktáiba tekintett be.

 Általánosságban elmondható, hogy a Bizottság megfigyelôje valamennyi létesítményben 
megfelelô fizikai körülményeket tapasztalt, a felkeresett elôállító helyiségek felszereltsége, 
tisztasági állapota megfelelô. Az UNHCR és a Bizottság által több nyelven készített tájékoztató 
füzetek a vizsgált helyiségben megtalálhatóak voltak, a projekt idôtartama alatt a Bizottság 
munkatársai a Háromoldalú Megállapodás értelmében többször feltöltötték a készleteket.

III. álTalános megállapÍTások

III.1. Migrációs trendek és statisztikák 2012-ben

A 2012-es év rendôrségi statisztikái szerint összesen 4476 alkalommal rendeltek el kiutasítást és 7508 alkalommal 
visszairányítást a repülôtéren és a szárazföldi határokon. A programmal érintett határszakaszokon 2012 folyamán 
összesen 696 menedékkérelmet regisztrált a rendôrség, arról azonban nincs adatunk, hogy az idegenrendészeti 
eljárás késôbbi fázisában, például idegenrendészeti ôrizetben (szintén a rendôrségnél) hány menedékkérelmet 
terjesztettek elô a fogvatartott külföldiek 2012-ben. 

2012 kiutasítás menedékkérelem visszairányítás

Január 429 54 703

Február 235 17 481

Március 438 44 647

Április 242 37 509

Május 328 41 495

Június 316 39 491

Július 286 32 753

Augusztus 448 54 786

Szeptember 676 54 728

Október 511 124 647

November 334 79 630

December 233 121 638

Összesen 4476 696 7508

forrás: orfk

A határmegfigyelô program tapasztalatai szerint 2012-ben tovább nôtt azon külföldiek száma, akiket az 
európai unió és a szerb köztársaság közti visszafogadási egyezmény alapján adtak át a szerb hatóságoknak.12  
ennek oka lehet, hogy mind a rendôrség, mind a bevándorlási és állampolgári hivatal biztonságos harmadik 
országként tartotta számon szerbiát, amelynek eredményeképp az elfogott, jogellenesen tartózkodó 
külföldieket lényegében automatikusan ki is utasították szerbia területére, az adatok szerint 4315 esetben került 

12  Az átadás jogalapját megteremti az 53/2010. (III. 11.) korm. rendelete a magyar köztársaság kormánya és a szerb 
köztársaság kormánya között az európai közösség és a szerb köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezô 
személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, brüsszelben aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. 
december 19-én, röszkén aláírt Jegyzôkönyv kihirdetésérôl. 
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erre sor 2012-ben, szemben a 2011-ben elrendelt 3752 kiutasítással.13  A magyar és a szerb hatóságok közötti 
viszonylag jó együttmûködésnek és az kiutasítást elôkészítô ôrizet széleskörû, kvázi automatikus alkalmazásnak 
betudhatóan az elfogott és kiutasított külföldiek 70 %-át (3041 fô)  jelentôs részét ténylegesen át is adták a 
szerb félnek. 

A rendôrség a hatályos jogszabályok alapján nem dönthet a visszaküldés tilalmáról, így nem tartozik 
a hatáskörébe Szerbia ebbôl a szempontból történô megítélése sem. Az átadásokat megelôzôen 
a rendôrség valamennyi esetben beszerzi a menekültügyi hatóság állásfoglalását a visszaküldés 
tilalmával kapcsolatban, eleget téve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 
124. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének.

A rendôrség a kiutasítások tekintetében nem automatikusan, hanem az esetre vonatkozó 
jogszabályok és nemzetközi szerzôdések figyelembe vételével dönt.

A Szerbiába történô kiutasítások számának emelkedését a szerb-magyar határszakaszon jogellenesen 
belépôk számának emelkedése okozta, ahol 2011-ben 4243 fô, 2012-ben 5228 fô elôállítására került 
sor.

A szerb-magyar határszakaszon tapasztalt viszonylag új jelenség a kísérô nélküli kiskorúak tömeges megjelenése. 
Az orfk adatai szerint 2012-ben összesen 875 családjától elszakadt kiskorút fogtak el, közülük 615 volt afgán, 
76 pakisztáni, 34 algériai, 27 koszovói, 21 szomáliai, 18 marokkói, 13 ismeretlen, 11 szír, 11 bangladesi, 8 
szerb és 7 líbiai állampolgár, összesen 28 állampolgársági kategóriában. ezek a gyerekek fôként 14 és 18 év 
közötti fiúk, ám akadt arra is példa, hogy ennél lényegesen fiatalabb, 5 éves gyerekeket fogtak el a rendôrség 
munkatársai. A kísérô nélküli kiskorúakat érintô gyakorlatról a jelentés Iv. fejezetében részletesen beszámolunk.   

A szerb-magyar határon tapasztaltakkal szemben az ukrán-magyar határszakasz teljesen más képet mutatott 
2012-ben, itt tovább csökkent a zöld határon elfogott és kiutasított külföldiek és a benyújtott menedékkérelmek 
száma. 159 esetben rendelt el a rendôrség kiutasítást a tartózkodási feltételeket nem teljesítô külföldiekkel 
szemben (2011-ben ez a szám 203 volt), 2982 alkalommal rendelt el a rendôrség visszairányítást (2011-ben ez a 
szám 4179 volt). 2012-ben mindössze 20 menedékkérelmet regisztrált a rendôrség az ukrán-magyar határon, ez 
hozzávetôleg  30%-os csökkenés a 2011-ben benyújtott 29 menedékkérelemhez képest.   

A budapesti liszt ferenc nemzetközi repülôtéren 70 menedékkérelem mellett 160 visszairányításról számolt 
be a program megvalósítása során a rendôrség. A jogszabályi környezet miatt ezen a helyszínen jellemzôen a 
belépésre nem jogosult külföldiek visszairányítását rendeli el a rendôrség. A visszairányítási intézkedéseket a 
határátkelôhelyeken hajtják végre, ahol az utasok általában rendelkeznek valamilyen utazásra alkalmas okmánnyal.  

A 2012-es határmegfigyelô tevékenységek során a helsinki bizottság által megbízott három megfigyelô összesen 
350 kiutasított vagy visszairányított külföldi aktáiba tekintett be és 24 elôállított külföldivel folytatott személyes 
beszélgetést a látogatások alkalmával.    

III.2. Közös jegyzet a rendôrtiszti oktatás számára

A háromoldalú megállapodásban résztvevô felek a helsinki bizottság európai visszatérési Alap által támogatott 
„visszatérés emberi jogi garanciákkal” elnevezésû projektje keretében közös jegyzetet készített a rendôrtiszti 
oktatás számára. A hiánypótló jegyzet célja, hogy a rendôrtiszti oktatás számára tömören és közérthetôen, a 
célcsoport igényeit figyelembe véve összefoglalja a visszatéréshez és a határôrizethez kapcsolódó fô emberi jogi 
követelményeket. 

A jegyzet tartalmát és struktúráját közös szerkesztôbizottság állította össze, amely a magyar helsinki bizottság, 
az orfk, az unhCr és a Cordelia Alapítvány képviselôibôl állt. A szerkesztôbizottság több alkalommal 

13 ensZ menekültügyi fôbiztossága közép-európai regionális képviselet, magyar helsinki bizottság, országos rendôr-
fôkapitányság: A menedékkérôk hozzáférése az ország területéhez és a menedékjogi eljáráshoz a magyar köztársaságban 
(2011), 18. oldal http://helsinki.hu/wp-content/uploads/fInAl_border_monitoring_hun_2011web.pdf  
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találkozott, hogy megvitassák a jegyzet szerkezetét, felkérjék az egyes fejezetek szerzôit illetve megfogalmazzák 
észrevételeiket az elkészült anyagokkal kapcsolatban. A jegyzet szerzôi gárdájának sokszínûsége biztosította a 
multidiszciplináris megközelítést.14 

A jegyzet tematikája alapján két rendôrképzést szerveztünk 2012 márciusában negyvenhat, az idegenrendészet 
és a határrendészet területén dolgozó rendôrnek.

A rendôrség a kezdeményezésére elkészült jegyzetet nyomtatott és elektronikus formában 
hozzáférhetôvé tette valamennyi érintett munkatársa részére.

Iv. a haTármegfIgyelés gyakorlaTI TapaszTalaTaI

IV.1. Szerbia, mint biztonságos harmadik ország

A rendôrség statisztikái szerint a szerb-magyar határon 2012-ben összesen 4315 esetben utasítottak ki külföldieket 
szerbiába. ezzel a tendenciával párhuzamosan, a magyarországról szerbiába visszaküldött menedékkérôk száma 
továbbra is jelentôs volt, bár a báh adatai nem tartalmazzák a menedékkérelem elutasításának indokát (pl. 
szerbián keresztül érkezett és alkalmazták a biztonságos harmadik ország koncepciót), megállapítható, hogy 
százas nagyságrendben voltak azok a menedékkérôk, akiknek szerbiába kellett visszatérnie (összesen 384 kérelmet 
utasítottak el részletes vizsgálat nélkül, ez tartalmazza a szerbiába visszaküldötteket is). A magyar menedékjogi 
szabályozás 2010. december 24-én hatályba lépett módosítása beemelte az elôzetes eljárás vizsgálati szempontjai 
közé a „biztonságos harmadik ország” fogalmát. A jogszabály-módosítás eredményeként azok a menedékkérôk, 
akik biztonságos harmadik országon keresztül érkeznek magyarországra kérelmük érdemi vizsgálata nélkül 
visszaküldhetôk ebbe az országba. A bevándorlási és állampolgársági hivatal (báh) gyakorlata szerbiát is ilyen 
biztonságos harmadik országnak tekinti. mivel a 2011-es számokhoz képest tovább nôt azok száma, akiket a 
rendôrség szerbiába utasított ki, a magyar helsinki bizottság 2012-ben is fontosnak tartotta annak felmérését, 
hogy a valós szerb menekültügyi helyzet tükrében megalapozott-e a hatóságok ezen álláspontja.

A Szerbiába visszaküldött harmadik országbeli állampolgárok a kitoloncolás foganatosításakor már 
nem álltak menekültügyi eljárás alatt, így nem tekinthetôek menedékkérôknek.

A rendôrségi kiutasítási eljárásokban véleményt nyilvánító bevándorlási és állampolgársági hivatal következetes 
gyakorlata szerint a menekültek védelme a nemzetközi sztenderdeknek megfelelôen biztosított szerbiában, 
így oda a visszaküldés tilalmának sérelme nélkül minden külföldi visszaküldhetô. ezt az álláspontot képviselte 
a helsinki bizottság által képviselt esetek többségében a szegedi törvényszék is a báh által hozott azon 
menekültügyi határozatok felülvizsgálatakor, amelyekben a kérelmet részletes vizsgálat nélkül elutasította a 
menekültügyi hatóság. ezzel szemben a helsinki bizottság és az unhCr álláspontja szerint szerbia menekültügyi 
szempontból nem biztonságos harmadik ország. mindkét szervezet kimerítôen foglalkozott a szerb menekültügyi 
rendszer mûködésével és megállapításaikat az alábbi nyilvános jelentéseikben dokumentálták.15 

A szerb-magyar határon végzett iratbetekintés alapján megállapítható, hogy a rendôrség minden esetben 
megkereste a báh-ot annak érdekében, hogy megállapítást nyerjen, kiutasítható-e a külföldi szerbiába a non-
refoulement elvének tiszteletben tartása mellett. tudomásunk szerint a hivatal véleménye minden esetben 
pozitív volt, vagyis lehetôvé tette az érintett személy kiutasítását. fontos hangsúlyozni, hogy a jogszabályok 
szerint a visszaküldés tilalmáról a báh minden esetben az adott eset összes körülményeit mérlegelve, egyéni 
vizsgálatot kell, hogy folytasson. A báh szerbiát a visszaküldés tilalmának szempontjából biztonságos 
harmadik országként kezelte 2012 során, amely alapján sor kerülhetett az akár sérülékeny csoportokhoz 
tartozó külföldiek – gyermekek, egyedülálló nôk stb. – kiutasítására és átadására a szerb hatóságoknak a 
visszafogadási egyezmény alapján.
14  A jegyzet elérhetô itt: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/helsinki_rendorjegyzet2012fInAlweb.pdf 
15  un high Commissioner for refugees, serbia as a country of asylum. observations on the situation of asylum-seekers and 

beneficiaries of international protection in serbia, August 2012, angol nyelven elérhetô: http://www.unhcr.org/refworld/
docid/50471f7e2.html és hungarian helsinki Commitee: serbia as a safe third Country: revisited, June 2012, angol nyelven 
elérhetô: http://helsinki.hu/wp-content/uploads/serbia-report-final.pdf valamint a magyar nyelvû összefoglaló: http://
helsinki.hu/wp-content/uploads/szerbia-osszegzes.pdf  
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A tavalyi évhez hasonlóan a helsinki bizottság 2012 áprilisában ismételten tényfeltáró látogatást szervezett 
a szerbiai menekültügyi helyzet alakulásának nyomon követése és a 2011-es jelentés16 frissítése céljából. A 
látogatás alapján arra a megállapításra jutott a bizottság, hogy szerbiában a menekültek számára elérhetô 
nemzetközi védelem továbbra sem tekinthetô biztosítottnak és bár a menedékkérôk elhelyezése terén történtek 
elôrelépések, a helyzet messze nem tekinthetô kielégítônek. A korábbi látogatáshoz képest továbbra sem 
született egyetlen menekültkénti elismerô határozat sem, 2012-ben immár öt éves idôtávlatban. A befogadási 
feltételek részleges javulása azonban nem orvosolja a több száz hajléktalan és rendkívül kiszolgáltatott migráns 
helyzetét, akik mindennap ki voltak téve a lakosság és a hatóságok zaklatásának, túlkapásainak. 

A helsinki bizottság álláspontja szerint a szerbiába visszaküldött külföldieket (menedékkérôket) reálisan fenyegeti 
az ún. lánc-refoulement veszélye más, szintén nem biztonságos harmadik országba (pl. törökország), tehát 
fennáll annak a veszélye, hogy a magyar hatóságok áttételesen, de embertelen, megalázó bánásmódba küldik 
vissza a külföldieket. A kérdés különösen érdekes azokban az esetekben, ahol a külföldiek beszámolója szerint 
macedónián keresztül görögországba kerültek vissza, hiszen a strasbourgi székhelyû emberi Jogok európai 
bírósága az mss kontra belgium és görögország17 ügyben megállapította, hogy a görög menekültügyi rendszer 
mûködésképtelensége miatt embertelen, megalázó bánásmód veszélyének teszik ki a tagállamok azokat a 
menedékkérôket, akiket a dublin II rendelet alapján oda visszaküldenek. 

A helsinki bizottság szerint a menekültügyi hatóság álláspontja téves, ahogy erre a debreceni és fôvárosi 
törvényszék is többször rámutatott a menedékkérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasító határozatok 
felülvizsgálata során. A bírósági gyakorlat azonban messze nem volt egységes e kérdésben, ezért a kúria 
közigazgatási-munkaügyi kollégiumának menekültügyi joggyakorlat-elemzô csoportja 2012. december 10-
én összefoglaló véleményt adott ki a biztonságos harmadik ország koncepció gyakorlati alkalmazásáról.18 A 
kúria szerint az eljáró bíróságoknak kötelezô figyelembe venni olyan, a korábbi gyakorlat szerint figyelmen 
kívül hagyott országinformációs dokumentumokat is, mint például az unhCr jelentései. A szervezet 2012 
augusztusában kiadott jelentése szerint „(…) az unhCr megállapítja, hogy a szerb menekültügyi rendszer több 
ponton fejlesztésre szorul, és megjegyzi, hogy a rendszer jelenleg nem rendelkezik megfelelô erôforrásokkal és 
kapacitással ahhoz, hogy megfelelô védelmet nyújtson a „refoulement” (visszaküldés) ellen, mivel nem biztosít 
kellô lehetôséget a menedékkérôk számára ahhoz, hogy azok tisztességes és hatékony menedékjogi eljárásban 
vegyenek részt. továbbá a szerb menekültügyi rendszer jelenlegi állapotának fényében az ország nem tekinthetô 
biztonságos harmadik országnak, és ennek megfelelôen az unhCr felszólítja a részes államokat, hogy ezen az 
alapon ne küldjenek vissza szerbiába menedékkérôket.”19 

16  http://helsinki.hu/wp-content/uploads/szerbia_osszegzes_hhC.pdf 
17  m.s.s. kontra belgium és görögország (30696/09 sz. kérelem), angol nyelven elérhetô: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

pages/search.aspx?i=001-103050 
18 http://www.kuria-birosag.hu/hu/kollvel/22012-xii10-kmk-velemeny-biztonsagos-harmadik-orszag-megitelesenek-egyes-

kerdeseirol 
19  részlet a jelentés magyar nyelvû fordításából: un high Commissioner for refugees, serbia as a country of asylum. 

observations on the situation of asylum-seekers and beneficiaries of international protection in serbia, August 2012, 4. 
oldal, angol nyelven elérhetô: http://www.unhcr.org/refworld/docid/50471f7e2.html 

1. ESET
Egy palesztin férfit 2012. április 17-én állítottak elô és angol nyelven hallgatták meg. Elmondta, 
hogy korábban tizennégy társával együtt adták át Szerbiának, ahol bíróság elé állították, majd 
a szabadkai börtönbe szállították. Kilenc nap múlva átszállították Belgrádba, egy külföldiek 
részére kijelölt táborba. Onnan további hat nap múlva busszal a szerb-macedón határra vitték, 
és útnak indították Macedóniába, azzal, hogy vissza ne merjen térni Szerbiába. Hat napot volt 
Macedóniában, majd mégis elhatározta, hogy egyedül ismét megpróbál eljutni illegálisan Szerbiába, 
majd Magyarországra. Vonattal, majd gyalogosan tette meg az utat elfogásáig. Elmondása szerint 
hazáját a munkalehetôségek hiánya és a háború miatt hagyta el, mert félt, hogy ôt is megölik. 
Második meghallgatására a befogadásakor észlelt sérülése miatt került sor, amelyen elmondta, hogy 
„sérüléseimet Szerbiában szereztem, amikor átadtak a szerb rendôröknek és levittek a macedón 
határhoz.” Visszaküldésére nem állapított meg tilalmat a BÁH, ezért az Európai Közösség és Szerb 
Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezô személyek visszafogadásáról szóló 
megállapodás alapján 2012. április 23-án átadták a szerb hatóságoknak.
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IV.2. A kísérô nélküli kiskorú külföldiek idegenrendészeti helyzete

A családjuktól elszakított kiskorú külföldiek számának drasztikus növekedésével – 2012-ben összesen 875 
kiskorút fogott el a rendôrség, míg 2011-ben 359-et20 – a 2012-es határmegfigyelô tevékenység keretében 
végzett iratbetekintés során elôtérbe kerültek azok az esetek, ahol a rendôrség kiutasította ezeket a gyerekeket, 
fiatalokat szerbia területére. A kísérô nélküli kiskorúak területhez és menekültügyi eljáráshoz való hozzáférését a 
helsinki bizottság szerb-magyar határon mûködô megbízott ügyvédje kiemelt figyelemmel kísérte 2012-ben. Az 
idegenrendészeti aktákba való iratbetekintés során az alábbi jelenségekre derült fény.

•	 Ahogy a rendôrség statisztikájából is látszik, az elfogott kiskorúak fôként afgán állampolgárok voltak és 
jellemzôen 14-18 év közöttiek. mivel mindannyian személyazonosításra alkalmas okmány nélkül érkeztek, a 
Csongrád megyei rendôr-fôkapitányság rendôrorvosának kellett az életkoruk meghatározására vizsgálatokat 
folytatnia. tájékoztatása szerint21 2012. október 31-ig 881 vizsgálatot folytattak le életkor-meghatározás 
céljából és az esetek 55%-ában állapították meg, hogy a megvizsgált külföldi fiatalkorú (14-18 év közötti). 
A vizsgálat módszertana az Alapvetô Jogok biztosa által végzett vizsgálat szerint a következô: „rendôrorvos 
elôször a külföldi nevét, születési helyét és idejét, és a lakcímét rögzítette. Az orvos a vizsgált személy „elôzményi 
adatainak” megismerése céljából a kiskorú szüleirôl, testvéreirôl, iskolairól, továbbá arról érdeklôdött, 
hogy mennyi ideje van úton. (…) A testi vizsgálatok során a rendôrorvos megmérte a külföldi magasságát, 
testsúlyát, megvizsgálta a testfelépítését, továbbá a szexuális érettségére, valamint az esetleges fejlôdési 
zavarokra utaló jeleket. Az életkor meghatározás utolsó lépése a fogászati vizsgálat volt, amelynek során a 
rendôrorvos a külföldi fogazatának épségét, a fogak felületének állapotát illetve a bölcsességfogak meglétét 
szemrevételezte. A rendôrorvos a vizsgált külföldi életkoráról a felsorolt vizsgálatok alapján nyilatkozott.”22 

•	 Az elfogott kiskorúak döntô többsége nem nyújtott be menedékkérelmet az idegenrendészeti meghallgatás 
során, amelynek okairól szórványos információk érhetôk el az iratokban (pl. a családtagok más eu tagállamban 
tartózkodnak és oda kívánt eljutni az illetô). Új gyakorlatként tapasztalta a bizottság megfigyelôje, hogy a 
hatóság külön (nagybetûkkel) rögzíti a meghallgatási jegyzôkönyv végén, hogy „menekültkérelmet 
nem terJesZett elô”. Az iratok áttanulmányozása során azonban világossá vált, hogy a meghallgatási 
jegyzôkönyvben szereplô információk alapján felmerültek olyan körülmények, amelyek a kiskorú nemzetközi 
védelem iránti igényét valószínûsítették. többen érkeztek például a polgárháború sújtotta szíriából, akik 
beszámoltak arról, hogy hazájukat a háború miatt hagyták el. A helsinki bizottság álláspontja szerint fontos 
kérdés lehet a kiskorúak helyzetének megnyugtató rendezéséhez a jövôre nézve, ha az eljáró hatóságok 
megpróbálnák alaposabban felderíteni a jelenség okait. ez különösen érvényes abból a szempontból, hogy 
ezek a gyerekek különösen sérülékeny és kiszolgáltatott helyzetben vannak, így idegenrendészeti vagy 
menedékjogi státuszuktól függetlenül, pusztán életkoruk miatt, magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei 
alapján védelemre jogosultak.23

20 forrás: orfk, valamint az alapvetô jogok biztosának jelentése az AJb-2731/2012. számú ügyben, 1. oldal, elérhetô: http://
www.ajbh.hu/allam/jelentes/201202731.rtf 

21 elhangzott az orfk 2012. november 9-én rendezett szakmai konzultációján budapesten.
22 Az alapvetô jogok biztosának jelentése az AJb-2731/2012. számú ügyben, 6-7. oldal 
23 gyermek jogairól szóló, new yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény, 19. cikk 1. Az egyezményben részes államok 

megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket 
az erôszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás 
- ideértve a nemi erôszakot is - bármilyen formájától mindaddig, amíg szüleinek vagy valamelyik szülôjének, illetôleg törvényes 
képviselôjének vagy képviselôinek, vagy bármely más olyan személynek, akinél elhelyezték, felügyelete alatt áll.

2. ESET
Egy kísérô nélküli kiskorú afgán állampolgárt 2012. augusztus 14. napján fogott el a rendôrség 
és a hercegszántói határrendészeti kirendeltségre állították elô. Meghallgatásán elmondta, hogy 
Afganisztánt a háború miatt hagyta el nagyjából egy évvel ezelôtt. Németországba szeretett 
volna eljutni, és ott menedéket kérni. A jegyzôkönyv tartalmazza, hogy az afgán kiskorú 
„MENEKÜLTKÉRELMET NEM TERJESZETT ELÔ”. Szerbiába történô visszaküldésére nem állapított 
meg tilalmat a BÁH, ezért az Európai Közösség és Szerb Köztársaság között, a tartózkodási 
engedéllyel nem rendelkezô személyek visszafogadásáról szóló megállapodás alapján még aznap 
átadták a szerb hatóságoknak.
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•	 A jogszerû tartózkodás feltételeinek nem teljesítése miatt szinte kivétel nélkül minden esetben kiutasították 
a kísérô nélküli kiskorúakat, és nem éltek a hatóságok azzal a harmtv. 29. § (1) bekezdés d) pontjában24  
foglalt lehetôséggel, hogy a kísérô nélküli kiskorút humanitárius tartózkodási engedéllyel lássák el, holott 
a jogalkotó a menedékjogi vagy idegenrendészeti eljárás keretében megszerezhetô státuszok mellett a 
egy külön, a menedékjogtól és a non-refoulement kötelezettségétôl független státuszt is létrehozott a 
kísérôiktôl elszakított gyermekek számára.25 A visszaküldés tilalmának vizsgálatának aggályos gyakorlata 
kapcsán fontos megemlíteni, hogy annak elvégzése a báh feladata és a tapasztalatok szerint szinte 
automatikusan pozitív – vagyis a visszaadást lehetôvé tevô – választ ad a rendôrségi megkeresésekre a 
kiutasító határozat meghozatala elôtt. 

•	 Az elfogott kiskorúak elôállítása és visszatartása legfeljebb 24 órán keresztül tartott, ezután 
gyermekotthonokban, illetve befogadó otthonokban helyzeték el az ország különbözô településein, de 
jellemzôen bács-kiskun vagy Csongrád megyében (pl. szeged, szentes, ópusztaszer, kunfehértó, illetve 
elôfordult még tatabánya és budapest). A megfigyelô által végzett iratbetekintés alapján megállapítható, 
hogy a kiskorúak gyakran hagyták el a befogadásukra kijelölt gyermekotthont néhány óra vagy nap 
leforgása alatt, eltûnésük arányáról azonban pontos adatokkal nem rendelkezünk. A rendôrség Csongrád 
megyei munkatársainak tájékoztatása szerint a gyerekek az ismeretlen helyre történt távozása után rendre 
körözést rendeltek el, a kiskorúak késôbbi sorsáról, hollétérôl azonban jellemzôen már nem rendelkeznek 
információval. félô, hogy ezen kiskorúak ismételten embercsempészés, vagy akár emberkereskedelem 
áldozatává válhatnak távozásukat követôen. Ahogy azt az alapvetô jogok biztosa AJb-2731/2012. számú 
jelentésében megállapította, jelenleg nincs hatékony áldozatvédelmi mechanizmus ezekben az esetekben. 
„A vizsgálat egyetlen ügyiratban sem talált adatokat arról, hogy a kísérô nélküli kiskorúakkal kapcsolatba 
kerülô hatóságok bármiféle áldozatsegítô intézkedést kezdeményeztek, vagy az áldozatsegítésért felelôs 
hatóságot bármelyik ügyrôl értesítették volna.”26

•	 A kiskorúak mellé kirendelt ügygondnokok nem mutattak kifejezett aktivitást a meghallgatások során és 
tapasztalataink szerint egyetlen esetben sem került sor a vizsgált kiutasító határozatok elleni felülvizsgálati 
kérelem benyújtására, amely tény komoly aggályokra ad okot. Az ügygondnokok éppen a gyermekek 
érdekeinek képviseletére kapcsolódnak be az eljárásba és kötelességük a gyermek helyzetének felmérésén 
túl arra törekedni, hogy a hatóságok tartós megoldást keressenek helyzetük rendezésére. ehhez az elsô 
lépés álláspontunk szerint az lenne, hogy a kiutasítás és toloncolás helyett elôször erôfeszítéseket tennének 
a hatóságok (rendôrség, báh, gyámhivatal) annak érdekében, hogy felmérjék a kiskorúak védelmi 
szükségleteit, családi helyzetét, és a gyermek mindenek felett álló érdekének meghatározására kísérletet 
tennének. hangsúlyozzuk, hogy annak ellenére, hogy a jelenlegi jogszabályi környezetben nincs külön 
eljárás a gyermek mindenek felett álló érdekének meghatározására, a hatályos jogszabályok rendelkezései 
szerint ezt a közigazgatási hatóságok eddig is hivatalból kötelesek voltak figyelembe venni a döntéshozatal 
során.27 

Azokban az esetekben, ahol a kiskorú nyilatkozott az eu területén tartózkodó hozzátartozókról, a magyar 
hatóságok (rendôrség, gyámügy) nem tettek megfelelô lépéseket annak érdekében, hogy a kiskorú családi 
kapcsolatait igazolják, és a társhatóságoknál kezdeményezzék a családegyesítést. ez utóbbi lehetséges a dublin 
II rendelet értelmében, amennyiben ugyanis a menedékkérô kísérô nélküli kiskorú, a kérelem megvizsgálásáért 
felelôs tagállam az, ahol a menedékkérô családtagja jogszerûen tartózkodik, feltéve, hogy ez szolgálja leginkább 
a kiskorú érdekeit.28 A helyzetet természetesen bonyolítja, hogy a jegyzôkönyvek szerint számos alkalommal 
nyilatkoztak úgy az érintett kiskorúak, hogy nem kívánnak menedékkérelmet benyújtani magyarországon, 

24 2007. évi II. törvény 29. § (1) Az e törvényben foglalt tartózkodási feltételek hiányában humanitárius célból tartózkodási engedéllyel 
kell ellátni: d) azt a harmadik országbeli állampolgárt, aki magyarország területén született és azt követôen a magyar jog szerint 
érte felelôs személy felügyelete nélkül maradt, illetve a kísérô nélküli kiskorút.

25 lásd még gyulai gábor: A nemzetközi védelem nem harmonizált formái magyarországon (2009), elérhetô magyar nyelven: 
http://helsinki.hu/wp-content/uploads/A_nemzetkozi_vedelem_nem-_eu-harmonizalt_-formai_vegleges.pdf 

26  Az alapvetô jogok biztosának jelentése az AJb-2731/2012. számú ügyben, 17. oldal
27 1991. évi lXIv. törvény a gyermek jogairól szóló, new yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetésérôl
28 A tanács 343/2003/ek rendelete (2003. február 18.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében 

benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelôs tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 
szabályok megállapításáról, 6. cikk
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hanem egy másik eu tagállamban (például Ausztriában, németországban, vagy olaszországban). Ilyenkor 
azonban felmerül a kérdés, hogy a kirendelt ügygondnoknak, illetve magának a hatóságnak kötelessége-e 
tájékozatni a kiskorút a fenti rendelkezésrôl, megpróbálva ezzel azt az érzetet erôsíteni benne, hogy hivatalos 
úton, legálisan is sor kerülhet a más tagállamokban tartózkodó családtagokkal való egyesülésre. ezt látszik 
megerôsíteni az európai unió bírósága elôtt folyamatban lévô C-648/11 mA, bt, dA v secretary of state for the 
home department ügyben a 2012. február 21-én kelt fôtanácsnoki indítvány, amely szerint az sem feltétel, hogy 
a kiskorú családtagjai jogszerûen tartózkodjanak az adott tagállamban.29 

Az aggasztó helyzet megoldására több kormányzati szerv, így a belügyminisztérium (bm), az orfk, valamint az 
emberi erôforrások minisztériuma (emmI) is próbált kielégítô megoldást találni 2012 folyamán. A cél mindvégig 
az volt, hogy a menedéket nem kérô kísérô nélküli kiskorúak elhelyezése lehetôleg egy központi helyszínen 
legyen biztosított, és ne véletlenszerûen, a rendelkezésre álló szabad férôhelyek függvényében essen a választás 
az adott kiskorú külföldit befogadni hajlandó gyermekotthonra. A jelentés által vizsgált idôszakban nem került 
sor a megfelelô befogadó intézmény kiválasztására, azonban a jelentés írásakor már ismert: 2013. február 
1-tôl az ópusztaszeri és hódmezôvásárhelyi befogadó otthonokban, összesen 30 férôhelyes kapacitást sikerült 
lehetôvé tenni a kísérô nélküli külföldi kiskorúak elhelyezésére a szent ágota gyermekvédelmi szolgáltató30 és 
az emmI megállapodása alapján.  

szintén a 2012-es év fejleménye, hogy az orfk és a bm szakmai protokollt dolgoz ki az életkor meghatározási 
vizsgálatról, amely egységes keretet adna minden, a rendôrség által elvégzett vizsgálatnak, azonos módszertannal 
és minôségi követelményrendszerrel. A protokoll kialakításának menetében alkalom nyílt a civil és nemzetközi 
szervezetekkel is egyeztetni 2012. november 9-én. A rendezvényt követôen a résztvevô szervezetek megosztották 
a protokollt kidolgozó munkacsoporttal az elérhetô nemzetközi tapasztalatokat és jó gyakorlatokat összefoglaló 
ajánlásokat.30 A protokoll várhatóan a 2013-as év elsô felében, ezen jelentés megírását követôen készül el.

Az alapvetô jogok biztosa AJB-2731/2012. számú ügye a menedéket nem kérô kísérô nélküli kiskorúak 
ügyében folyt, így az – tekintettel arra, hogy a Háromoldalú Megállapodás a menedékkérôknek 
az ország területéhez és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférését támogató kölcsönös 
együttmûködésrôl és koordinációról szól – nem tartozik a megállapodás hatálya alá. A hivatkozott 
jelentés a rendôrség részérôl jogszabályba ütközô visszásságot nem állapított meg.

29  http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130016en.pdf 
30 elsôsorban a save the Children és a separated Children in europe programme (sCep) magyar nyelven is elérhetô „állásfoglalás 

példaértékû gyakorlatról” címû kiadványát, amely itt elérhetô: http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/asylumlawdatabase.
eu/files/aldfiles/sCep%20hungarian.pdf valamint az unhCr és az unICef által a jelentés idôpontjában is kidolgozás alatt 
álló életkor meghatározási ajánlásait.  

3. ESET
Szeged belterületén állítottak elô egy kísérô nélküli kiskorú afgán állampolgárt 2012. április 9-én. 
Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy feltehetôen kiskorú. Meghallgatásán ügygondnok és 
tolmács jelenlétében elmondta, hogy közeli rokonai tálibok, akik arra kérték, hogy csatlakozzon 
hozzájuk. Mivel ô nem akart, így el kellett jönnie. Elmondta, hogy testvére Londonban él és 
hozzá szeretne eljutni, szüleivel azonban elvesztette a kapcsolatot. Kiutasítását elrendelték 
végrehajtását a feltételeinek megteremtéséig felfüggesztették, visszatartását elrendelték, a 
szentesi Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban és 
április 12-én átadták a szerb hatóságoknak.  
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IV.3. A Genfi Egyezmény 31. cikkének érvényesülése a magyar büntetô igazságszolgáltatásban

A genfi egyezmény 31. cikk (1) bekezdése a következôképp rendelkezik:

„A Szerzôdô Államok az országba való jogellenes belépésük, vagy tartózkodásuk miatt nem sújtják büntetéssel 
azokat a menekülteket, akik közvetlenül olyan területrôl érkeztek, ahol életük, vagy szabadságuk az 1. cikkben 
foglalt meghatározás értelmében veszélyeztetve volt, és akik engedély nélkül lépnek be területükre, illetôleg 
tartózkodnak ott, feltéve, hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál és kellôképpen megindokolják 
jogellenes belépésüket, illetôleg jelenlétüket.”

Ahogy korábbi jelentéseinkben már többször hangsúlyoztuk, a genfi egyezmény 31. cikkének érvényesülése 
magyarországon problematikus. A magyar helsinki bizottság megbízott ügyvédei az utóbbi években több 
esetben nyújtottak jogi segítséget úti okmány hamisítása vagy hamis okiratok felhasználása miatt büntetôeljárás 
alá vont menedékkérôknek. Az unhCr és a bizottság véleménye szerint a magyar hatóságok számos esetben 
elmulasztották az egyezmény 31. cikkét megfelelôen alkalmazni, amikor az abban foglaltakra tekintet nélkül 
indítottak menedékkérôkkel szemben büntetôeljárást vagy állapították meg a büntetôjogi felelôsségüket.

Az unhCr jogi álláspontja szerint a genfi egyezmény 31. cikk (1) bekezdésének érvényesüléséhez – az európai 
emberi Jogi egyezményben biztosított jogokhoz hasonlóan – a szerzôdô államok aktivitása, tevôleges magatartása, 
konkrét intézkedési szükségesek  a nemzetközi jogi kötelezettségeiknek megfelelôen. Így azokban az esetekben, 
ahol a genfi egyezmény 31. cikk (1) bekezdésének feltételei teljesülnek, el kell tekinteni a menedékkérô vagy 
elismert menekült büntetôjogi felelôsségre vonásától. A menekültstátusz deklaratív jellegébôl fakadóan a genfi 
egyezmény 31. cikk (1) bekezdésében foglaltak menedékkérôkre – tehát azokra a személyekre, akik kérelmének 
elbírálása folyamatban van a menekültügyi hatóság elôtt – is irányadóak és alkalmazandóak.

A bizottság és az unhCr álláspontja szerint amennyiben a menedékkérô ellen a genfi egyezmény 31. cikke 
alkalmazásának körébe esô büntetôeljárás folyik, a magyar hatóságoknak kötelessége lenne a büntetôeljárást 
felfüggeszteni, amíg el nem dôl, hogy a kérelmezô megkapja-e a menekült vagy oltalmazott státuszt. 

A bizottság 2011-2012-ben pozitív elmozdulást tapasztalt a közokirat-hamisítás miatt indított büntetôeljárások 
kérdéskörében. tapasztalataink szerint rendôrség eljárási gyakorlata továbbra töretlennek tûnik, e szerint a 
repülôtéren a hamis úti okmányokkal feltartóztatott menedékkérôk esetében a hatóság nem kezdeményezi 
minden esetben az érintett külföldi elôzetes letartóztatását. A 2012-es határmegfigyelô program keretében több 
olyan esetrôl is tudomást szereztünk, amikor menedékkérôket az elôzetes letartóztatásba vétele helyett a báh 
által mûködtetett debreceni befogadó állomásra szállították át.

A helsinki bizottság ügyvédei több esetben láttak el ingyenesen védôi tevékenységet a közokirat-hamisítással 
vagy a beutazási és tartózkodási tilalom megsértésével gyanúsított menedékkérôk, menekültek számára, többek 
között egy afgán kísérô nélküli kiskorúnak és egy kisgyermekes afgán családnak is. 2012. június 4-én két szomáliai 
elismert menekültet mentett fel megismételt büntetôeljárásban a bíróság elfogadva a helsinki bizottság és az 
unhCr évek óta hangoztatott álláspontját a genfi egyezmény 31. cikkének alkalmazását illetôen.   

fontos jogszabályi változás, hogy 2013. január február 1-tôl megszûnt a beutazási és tartózkodási tilalom 
megsértésének törvényi tényállása és a 2012. június 25-én elfogadott és 2013. július 1-én hatályba lépô új 
büntetô törvénykönyv sem rendeli ezt a cselekményt büntetni.31  

31  A beutazási és tartózkodási tilalom megsértése a korábban hatályos btk. 214.§-a volt. 
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v. nemzeTközI együTTmûködés a haTármegfIgyelô program kereTében

A korábbi évekhez hasonlóan az unhCr továbbra is nagy hangsúlyt fektet az érintett országokban folyó 
programok tapasztalatainak megosztására. e célból az unhCr regionális és kétoldalú találkozókat szervez, ahol a 
résztvevôknek alkalmunk nyílik megismerni egymás munkájának eredményeit és közös megoldásokat keresnek a 
felmerülô jogi vagy gyakorlati kérdésekre. Az unhCr nemzetközi tájékoztató füzetben népszerûsítette a közép-
európai régióban megvalósuló határmegfigyelô programokat és gyûjtötte össze a példaértékû gyakorlatokat az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján.32

Az unhCr közép-európai, valamint a belgrádi irodája 2012. március 5. és 7. között belgrádban szervezett 
regionális szakmai találkozót, ahol az unhCr brüsszeli, régióbeli és belgrádi munkatársai, és szlovén, horvát, 
magyar, román és bolgár, határmegfigyelésben részt vevô civil szervezetek, valamint az unhCr-rel együttmûködô 
szerb civil szervezetek találkoztak. A résztvevôk megvitatták a szerb menekültügyi rendszer aktuális kihívásait és 
megállapodtak, hogy refoulement gyanúja esetén a jövôben a nemzetközi relevanciájú, kiutasítással összefüggô 
ügyeket is figyelemmel követik munkájuk során. A résztvevôk megvitatták a nyugat-balkáni és közép-európai 
régióra vonatkozó aktuális migrációs fejleményeket, valamint a menedékkérôk azonosításával és felismerésével 
összefüggô gyakorlati kérdéseket.

A 2012-es év folyamán a második nemzetközi találkozóra 2012. október 22. és 25. között került sor az unhCr 
közép-európai valamint a fehéroroszországért, ukrajnáért és moldováért felelôs regionális irodája szervezésében 
az ukrajnai odesszában. Itt a régióbeli országok minisztériumai és hatóságai, rendôrségei és határôrségei és a 
határmegfigyelésben részt vevô civil szervezetek képviselôi találkoztak. A konferencia központi témája volt a 
határôrizeti feladatok és a menekültek nemzetközi védelmének összeegyeztetése, a sérülékeny menedékkérôk 
korai felismerése, a jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférés és a határrendészeti szervek állományának képzése.  

A regionális kapcsolatok fejlesztésén túl a helsinki bizottság több alkalommal konzultált szerb civil szervezetekkel 
mind stratégiai kérdésekben – a szerb menekültügyi helyzetrôl szóló jelentés 2012-es változata kapcsán –, mind a 
szerb hatóságoknak átadott menedékkérôk egyedi esetét illetôen. A helsinki bizottság szerb partnerei a határon 
átnyúló együttmûködésben a belgrade Centre for human rights, az Asylum protection Centre, a grupa 484 és 
a humanitarian Centre for Integration and tolerance.

Az ukrán menekültügyi helyzetrôl 2012. december 13-14-én tartott a német illetôségû border monitoring project 
regionális találkozót budapesten, amelyen a helsinki bizottság menekültügyi programjának több munkatársa is 
részt vett.   

32 http://www.unhcr-centraleurope.org/pdf/what-we-do/monitoring-the-border/border-management/refugees-at-the-
border.html 
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vI. köveTkezTeTések és ajánlások

VI. 1. Meghallgatás az ún. egyszerû megítélésû ügyekben

Az unhCr és a helsinki bizottság továbbra is szorgalmazza, hogy a nemzetközi védelemre szorulók 
esetleges jogellenes visszaküldését elkerülendô, a Rendôrség kötelezôen tartson minden olyan esetben 
meghallgatást, amikor - állampolgárságuk alapján is valószínûsíthetôen - sérülékeny csoporthoz 
tartozó külföldiek ellen folyik idegenrendészeti eljárás. Így különösen egyedülálló nôk, kísérô nélküli 
kiskorúak, idôs és beteg emberek, traumatizált személyek, kisgyermekes családok stb. esetén lenne szükség 
arra, hogy az intézkedô rendôrök a tényállást hosszabb meghallgatás keretében, megnyugtatóan tisztázzák. 
A részletesebb meghallgatás a rendôrségnek is segíthet a vegyes migránsáramlatból kiszûrni a nemzetközi 
védelemre szoruló külföldieket, különös tekintettel a különleges bánásmódot igénylôkre.

VI.2. A non-refoulement elvének és a Genfi Egyezmény 33. cikk (1) bekezdésének alkalmazása

A helsinki bizottság és az unhCr ajánlása a háromoldalú munkacsoport felé az, hogy az unhCr 2007-es 
ukrajnával kapcsolatos és 2012-es szerbiával kapcsolatos állásfoglalásának fényében és egyéb, pontos, a 
jelenlegi állapotokat tükrözô országinformációk ismeretében foglalkozzon a non-refoulement elve gyakorlati 
érvényesülésének kérdésével, illetve mellôzésének konkrét veszélyeivel. Ajánljuk, hogy a szerb menekültügyi 
rendszer hiányosságai miatt a magyar hatóságok vizsgálják felül a biztonságos harmadik ország koncepciójának 
alkalmazását Szerbiára az idegenrendészeti eljárások során is. A biztonságos harmadik ország 
koncepciójának alkalmazásakor a kúria közigazgatási-munkaügyi kollégiumának  menekültügyi joggyakorlat-
elemzô csoportja ajánlásának teljes körû figyelembevételét ajánljuk, tekintettel a szerb-magyar határszakaszon 
tapasztalható nagyszámú kiutasításra, továbbra is különös figyelmet igényel a szerbiai menekültügyi helyzet 
nyomon követése.

VI.3. A gyermekvédelmi szempontok hatékonyabb érvényesítése kísérô nélküli kiskorúak kiutasítása 
esetén

A helsinki bizottság és az unhCr szorgalmazza , hogy a hatóságok - tiszteletben tartva az ENSZ 
gyermekjogi egyezményének rendelkezéseit - a kiutasításra irányuló eljárásokban minden esetben 
egyéniesítve, érdemben vizsgálják a gyermek mindenek felett álló érdekét, és törekedjenek arra, hogy 
határozataikban a releváns gyermekvédelmi szempontok is megjelenjenek. Az idegenrendészeti, menekültügyi 
és gyermekvédelmi hatóságok, szakszolgálatok és civil szervezetek közötti strukturált együttmûködésre van 
szükség. A helsinki bizottság és az unhCr javasolja, hogy az érintett szervezetek folytassanak konstruktív 
szakmai párbeszédet, és közösen tanulmányozzák a gyermek mindenek felett álló érdekének vizsgálatával, 
az életkor meghatározással és a külföldi gyermekekkel való interkulturális kommunikációval kapcsolatos, 
példamutató külföldi gyakorlatokat és törekedjenek azok magyarországi meghonosítására. Az unhCr és az 
unICef a magyar hatóságokkal és civil szervezetettek együttmûködve, 2013 folyamán dolgozza ki a gyermek 
mindenek felett álló érdekének meghatározására irányuló protokollját, amely a gyermekvédelmi szempontok 
hatékonyabb érvényesítését célozza az idegenrendészeti eljárásokban.  

VI.4. A Genfi Egyezmény 31. cikkének maradéktalan érvényesülése

A helsinki bizottság és az unhCr továbbra is szorgalmazza, hogy a magyar hatóságok és bíróságok 
tartózkodjanak azon menedékkérôk büntetôjogi szankcionálásától, akikre a Genfi Egyezmény 31. 
cikke alkalmazható és utóbb magyarországon nemzetközi védelemben részesülnek. A korábbi szakmai 
konszenzus alapján javasoljuk, hogy erre a büntetôeljárás felfüggesztésével kerüljön sor, külön kiemelve, hogy 
a hosszadalmas elôzetes letartóztatás indokolatlan elrendelésétôl tartózkodjon a büntetô igazságszolgáltatás.  
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