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LŐWI ILDIKÓ1 

A magyar menekültügy története 

The story of the hungarian asylum 

Absztrakt 

A hazai menekültügy intézményes kereteinek létrehozása 1987-től datálódik, ami-

kor tömegessé vált az olyan külföldi állampolgárok (elsősorban románok) orszá-

gunkba érkezése, akik nem tervezték hazájukba a visszatérést és menedékjogot 

kértek. A kialakult helyzetet megkerülni nem lehetett, mivel a menedékjog maga is 

az alkotmányos alapjogok közé tartozik és tartozott. Kérdezhetnénk, vajon az 

idegenekről történő gondoskodás nehézségei milyen államigazgatási struktúravál-

tozást és milyen új jogszabályok születését eredményezték a magyar menekült-

ügyi igazgatásban? A szerző a tanulmányban e kérdést vizsgálja, azaz a magyar 

menekültügyi rendszabályok és a menekültügy állami intézményrendszerének 

fejlődését követi nyomon.                                      

Kulcsszavak: magyar menekültügy, magyar menekültjog, Genfi Egyezmény, föld-

rajzi korlátozás, nemzetközi jogharmonizáció 

Abstract   

The formation of domestic asylum dates from 1987 when the arrive of  those 

foreign citizens became endemic (mainly romanian) who did not intend to return to 

their mother country and asked for asylum. This situation could not be emerged 

as the asylum right belonged and still belongs to the constitutional right. The main 

question is whether the difficulties of the caring for immigrants made a significant 

structural change at the polity and contibuted to new rights at the asylum 

administration. The author is focusing on this question in the study following up 

the development of the hungarian asylum right and the state 

asylum institutional  organisation  
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BEVEZETÉS 

A „menekültügy” a hazájukat különféle kényszerítő okokból elhagyó és Magyarországon 

(is) védelmet keresőkről történő gondoskodás a külföldiekről, mely sajátos jogi és intézmé-

nyi keretek között történik. A menekültügy szereplői a menekülő külföldiek és a befogadó 

országok. Nagy Boldizsár (2012) mindkét szereplő tevékenységét aposztrofálja a 2012-ben 

megjelent menekültjogról és menekültügyről szóló könyvében:  „Menekültek csak akkor 

vannak, ha a határok nem átjárhatóak, ha a vándornak nincs alanyi joga belépni, ha az 

államok úgy vélik, szuverenitásuk előfeltétele a külföldiek belépése feletti egyedüli döntés 

és joguk van kizárni területre lépés jogából embereket csak azért, mert állampolgárságuk 

nem egyezik meg a területen élőkével.”
2
 

A könyv szerzőjének idézete a magyar állam és a külföldiek kontextusában akár rele-

vánssá is válhatna, annak okán, mivel 1988 tavaszától a magyar állam vezetői szembesü l-

tek a ténnyel: emberek ezrei keresnek oltalmat Magyarországon a Ceausescu-rezsim ül-

döztetése elől. Ekkortól ismerték el a magyar kormányzati szervek a „hosszabb ideig Ma-

gyarországon tartózkodó külföldieknek” nevezett személyek ittlétének jogosultságát és 

védelemre való jogát.
3
 Ekkortól kezdte meg Magyarország a menekültügyi intézményrend-

szer alapjainak lerakását és a menedékjogi szabályozás kiépítését, valamint ugyanerre az 

időszakra datálódik a modern magyar menekültjog nemzetközi vérkeringésbe kapcsolódá-

sa.  

A tanulmányban vizsgálom a magyar menekültügy évszázadokra visszanyúló esemé-

nyeit, valamint az államalapítástól az EU csatlakozásig megfigyelhető nagy menekülthu l-

lámok hatását a magyar igazgatási struktúrára. Vizsgálom még a magyar menekültügy 

intézményi rendszerének születését a kezdetektől, vagyis az 1980-as évtized utolsó éveitől 

az Európai Uniós belépésünkig, 2004-ig.  

Az intézményrendszer jogi megalapozásának feltárására a tanulmány második részé-

ben kerítek sort. Célom rávilágítani az okokra, melyek sürgető kényszere és annak folyo-

mányaként a magyar menekültügy teljesen új rendszere megszületett. Célom még feltárni 

a megjelölt időszakban a magyar menekültügyi struktúra fejlődésének eredményeképpen 

annak a nemzetközi környezetbe illeszkedését, különös tekintettel az 1951. évi Genfi 

Egyezményhez és ennek 1967. évi New York-i kiegészítő jegyzőkönyvéhez történő csatla-

kozásra. E rendszerben a szükségképpen felállított befogadó állomások és az akkortájt 

                                                 
2
 Nagy Boldizsár (2012): A magyar menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai 

Unióba lépésig. Gondolat Kiadó, Budapest,2012.24.  
3
 Az MSZMP KB titkára (Szűrös Mátyás) egy rádióinterjúban,1988.01.25-én jelentette be, hogy a 

Magyar Népköztársaság nem fog senkit akarata ellenére visszaküldeni a saját hazájába, ahol üldözte-
tésnek lenne kitéve.  
Nagy (2012): u.o.257. 
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létesülő magyar menekülttáborok ekkor még teljesen újszerű jelenségnek számítottak és 

teljes mértékben különböztek a két világháború közötti időszak polgári menekült táboraitól.  

A különbségeket dolgozatom későbbi fejezetében világítom meg.  

A HÍRES MAGYAR VENDÉGSZERETET 

A magyar állam híres volt befogadó készségéről ‒ állítja Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin 

(2006) „ A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepedésének szabályozá-

sa, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig” című értekezésében. Véleménye 

szerint maga a keresztény állam alapítása is jórészt annak volt köszönhető, hogy a feje-

delmi család nagy számban látott vendégül és hívott letelepedni hittérítőket, iparosokat, 

lovagokat és írástudókat.
4
   

Tarján M. Tamás (2016) történész ugyancsak erre a tényre világított rá, miszerint már 

az államalapítás utáni évszázadban jöttek Magyarországra idegenek, magukkal hozva 

fejlett harci kultúrájukat.
5
 A Magyar Királyság kezdettől fogva szívesen fogadta az új szoká-

sokat, hagyományokat és új törekvéseket hozó nyugatiakat. A kor igényeinek megfelelő 

szabályok már ekkor napvilágot láttak, például I. László magyar király (1077-1095) ún. II. 

Törvénykönyve 1077 körül tartalmaz utalást az idegen kereskedők letelepedésére, illetve 

az 1100 körül megjelent Kálmán (1095-1116) Törvénykönyv, amely szerint külföldi állam-

polgár csak úgy telepedhetett le hazánkban, ha valaki kezességet vállalt érte. Kálmán 

király uralkodása alatt kabarok is érkeztek hozzánk, míg a kunok a 13. században kény-

szerből vándoroltak Magyarországra, a tatárok elől menekülve.  

IV. Béla (1235-1270) több intézkedése, mely a külföldiek letelepedését szorgalmazta, 

az újabb tatár támadás elleni védekezést szolgálták. A külföldiek később a Duna-Tisza 

közén a Körösök és a Maros mentén telepedtek le. 
6
 

                                                 
4
 A letelepedés gondolata és gyakorlata szinte az államalapítással együtt jelent meg, hiszen már Szent 

István király a fiához, Imre herceghez írt intelmeiben többek között arról ír, hogy a külföldiek jelenléte 
milyen haszonnal jár az ország számára. Például I. István idejében nyertek befogadást a böszörmé-
nyek. Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin (2006): A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve 
letelepedésének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig. PhD értekezés. 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pécs, 2006.7-9.  
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-
tezisek.pdf Letöltés:2016.06.25. 
5
 Gizella, István királyunk felesége kíséretében számos német lovag érkezett letelepedési szándékkal 

Magyarországra, az ő katonai erejük később döntő jelentőségűnek bizonyult a későbbi (Koppány 
ellen) vívott háborúban. Tarján M. Tamás (2016): 1065. május 7. Gizella magyar királyné halála. Rubi-
kon-online. Történelmi Magazin 2016/4. 
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1065_majus_7_gizella_magyar_kiralyne_halala/  
Letöltés:2016. 06. 30. 
6
 Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin (2006): A külföldiek magyarországi bevándorlásának, illetve letelepe-

désének szabályozása, és elbírálásának gyakorlata a kezdetektől napjainkig. PhD értekezés. Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pécs, 2006.7-9.  
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-
tezisek.pdf Letöltés:2016.06.25.    

http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-tezisek.pdf
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-tezisek.pdf
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1065_majus_7_gizella_magyar_kiralyne_halala/
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-tezisek.pdf
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-tezisek.pdf
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Kapronczay Károly (1993) történész, levéltáros, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora és Rédei Mária (1993), az ELTE Földrajz és Földrajztudományi Intéze-

tének docense is visszapillantottak tanulmányaikban a Magyarországra történő bevándor-

lás különböző időszakaira. Műveikben mindketten arra az egyöntetű megállapításra jutot-

tak, hogy hazánk mindig is nagymérvű vándorlási terület volt, ahol mind politikai okból, 

mind gazdasági okból megfordultak külföldiek.
7
  

Kapronczay Károly (1993) megállapítja azt az évszázadok alatt bizonyossá váló ten-

denciát: míg a politikai és háborús menekült védelmet keresett és a hazatérésében re-

ménykedett, addig a gazdasági menekült fő indoka a megélhetés keresése, és tartós lete-

lepedésre való törekvés volt. A fogadó ország felelőssége mindkét féle menekülővel szem-

ben rendkívül nagy: a politikai, háborús menekülő a jogvédelmen kívül ellátást is kíván, a 

gazdasági menekült a munkavállaláson keresztül integrálódni akar. Az előbbivel szemben 

a társadalom rendkívüli türelemmel és sajnálattal viseltetik, az utóbbiak esetében gyako-

ribbak a feszültségek.  

A történész megállapítása az a tény is, mely szerint a magyar középkori történelem 

igencsak eseménydús volt a menekülők fogadásának tekintetében. Az adatok szerint a 14. 

század derekától a Török Birodalom támadásai hozták a következő nagy emberáradatot 

hazánk felé. A Balkánt fokozatosan elfoglaló, majd Európa szíve, az „aranyalma” (Bécs) 

felé előretörő oszmán seregek hontalanná vált százezreket hajtottak maguk előtt. A törökök 

elől menekülő szerbek, macedónok, bolgárok a korona déli területeit vették birtokba, de 

ugyan ide vendek és szlovénok is érkeztek. A Magyarországon letelepedő, idegen ajkú, 

kultúrájú, vallású tömegek átformálták az egyes magyar vidékek etnikai összetételét. A 

délszláv szó, mint gyűjtőfogalom ekkortól jelenti a balkáni népek, szerbek, horvátok, mace-

dónok, bolgárok összességét. Szerbia 1459-ben bekövetkezett bukása után Mátyás király 

(1458-1490) több tízezer szerb menekülőt telepített be, a keleti rítus szerint is szabad val-

lásgyakorlást engedélyezve nekik.
8
  

A menekültek részére biztosított kivételes jogokról a 15. század derekán készült, Má-

tyás király által jegyzett egyik oklevelének szövege a bizonyíték, melyet Nagy Boldizsár 

(2012) idéz könyvében: „.az országban a szent korona uralma alatt megerősödjenek, s 

hogy ilyen menekültek példájára mások is, kik török uralom alatt élnek, annál készebbek 

legyenek bejönni az országba, amennyiben látják, hogy azoknak, akik már bejöttek, ekkora 

kivételes jogokat adományozunk.”
9
 

A 16. század első harmadában, II. Lajos magyar király (1516-1526) idejében, már há-

romszázezer idegen ajkú bevándorolt (elsősorban szerb) menekült élt Magyarországon, a 

                                                 
7
 Rédei L. Mária (1993): Refugees in Hungary. In: Gender issues and refugees: development 

applications. Toronto York Lanes Press,17-24. 
8
 A legrégibb szerb település a Csepel-szigeten Kiskeve, Ráckeve, majd Nagylak és a Maros vidéke. 

Kapronczay Károly (1993): Menekültek Magyarországon. Valóság 1993/2.39-50. 
9
 Kapronczay Károly (1993): Menekültek Magyarországon. Idézi: Nagy Boldizsár (2012): A magyar 

menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba lépésig. Gondolat Kiadó, Buda-
pest,2012.106. 
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később évtizedekben a számuk még kettőszázezerrel nőtt. Ugyanebben az időszakban, a 

16. század közepén érkeztek meg és települtek le az anabaptista hitük miatt Morvaország-

ból elüldözött habánok,
10

 később egy részük a 17. században Erdélybe költözött. E töme-

ges kényszervándorlás menekültjeire, befogadásukra azonban tételes normák nem alakul-

tak ki. I. Lipót magyar királysága idején (1657-1705) adómentességet és szabad vallásgya-

korlást biztosított a bevándoroltak számára. Az egyik legnagyobb középkori, soknemzeti-

ségű menekülthullám, melynek egyik célpontja hazánk volt, a 17. század végére tulajdon-

képpen lezárult.  

A 18. századi időszak azt a nagymérvű német betelepítést hozta magával, melynek 

egyértelműen kedvező feltételeket teremtett III. Károly (1711-1740), 1723. évi CIII. törvé-

nye.
11

 Az 1723. évi CXIII. törvénycikk és az 1765. évi XXVII. törvénycikk (de Asyli Casuum 

Elaboratione) elrendelte a menedék országos szabályozását, ám ez akkor nem valósult 

meg, csak szándék maradt, ezen túl is királyi rendeletekkel rendezték a menekültkérdést.
12

  

A tömegesen menekülők befogadásának jogi, igazgatási szabályozására összefüggő 

rendszer kiépítésére csak a modernizálódó Magyarországon került sor a kiegyezést köve-

tően, hiszen az útlevéllel történő határátlépés csak a 19. század második felében indult 

meg. Ennek az volt az oka, hogy a kiegyezést követően a kapitalista fejlődés nálunk is 

egyre inkább felgyorsult, és egyre több külföldi utazott be hozzánk. A külföldiek igazgatásá-

ra vonatkozó törvény csak 1886-ban született meg és szabályozta a községi elöljáróság és 

a rendőrség feladatait a külföldiek lakhatása, lakcímbejelentése, letelepedése és a községi 

illetőség megszerzése terén. A magyarországi viszonyok javulása következtében az 1890-

es évekre és a századfordulóra a letelepedők száma is megnőtt és Magyarország bővel-

kedett a jobb életet kereső külföldiekben. Ekkor születetett meg az 1903. évi V. törvény-

cikk, amely részletesen szabályozta a külföldieknek a Magyar Korona országai területén 

való lakhatását. A belépés erőteljesebb ellenőrzésére a Határrendőrség felállítását látták 

célravezetőnek, megszületett az erre vonatkozó VIII. tc. 1905-ben. E törvénycikk egyes 

szabályai egészen 1954-ig hatályban voltak, és ez az új szervezet a vámszervekkel közö-

sen biztosította az idegenrendészeti teendők ellátását – foglalta össze 2006-ban írt tanul-

mányában a magyar területekre betelepült külföldiek jogállására vonatkozó tényeket 

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin (2006). 
13

  

                                                 
10

 Habánok: Miután Svájcból kiüldözték őket, 1526 után Morvaországba vándoroltak, de I. Ferdi-
nánd innen is kitiltotta őket. A 16. sz. közepén kezdtek betelepedni hazánkba főként Nyitra, Trencsén 
és Pozsony vármegyékbe. 1621-től Alvincra, Nagyváradra, Szamosújvárra és 1645-től Sárospatak-
ra. Magyar Katolikus Lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/H/hab%C3%A1nok.html 
Letöltés:2016.08.24. 
11

 III. Károly magyar királysága idején, 17091-723 között  Budára és környékére, Tolna, Baranya és 
Somogy megyékbe a törököktől visszafoglalt Bánságba, valamint Észak- nyugat-Magyarországra és 
Erdély területre több százezer német parasztot telepített. Kapronczay (1993): u. o. 45. 
12

Tóth Judit (2012): Menekültügy Magyarországon. In: Sík Endre szerkesztésében: A migráció szocio-
lógiája/2. E -Tankönyv.2012, TÁMOP-4.1.2.-08-/2/a/KMR projekt, Budapest,2012. 217. 
13

 Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin (2006): u.o.7-9. 

http://lexikon.katolikus.hu/H/hab%C3%A1nok.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/1709
https://hu.wikipedia.org/wiki/1709
https://hu.wikipedia.org/wiki/Buda_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
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Sásdi Tamás (2016) kutatásai bebizonyították, hogy az osztrák-magyar kiegyezéstől 

kezdődően (1867) megnőtt a Magyarországon megélhetést kereső emigránsok száma. Ez 

a folyamat az I. világháborúig tartott. A hivatalos népesség nyilvántartások szerint például 

1850-ben 53 ezer,1900-ban már mintegy 150 ezer lengyel élt Magyarországon tárta – fel a 

számadatokat Konrád Sutarski
 
Lengyel közösségek kultúrája című művében.

14
  

Ugyanebben a történelmi időszakban a keleti vidékről, az Orosz Birodalomból a III. 

Sándor cár trónra lépése (1881) utáni pogromok elől több százezres nagyságrendben 

vándoroltak el zsidók Magyarországra, és a saját anyaállamukkal szomszédos országok-

ba.
15

 

MAGYAR MENEKÜLTÜGY A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

Történelmünk során már voltak olyan időszakok, amikor a menekültügy a maihoz hasonló-

an különösen nagy hangsúlyt kapott hazánkban. Ilyen időszak volt a két világháború közötti 

időszak is, amikor 1936-ban becikkelyezték a magyar törvények közé – miután hazánk 

belépett a Népszövetségbe – az 1929-ben elfogadott ún. harmadik Genfi Egyezményt. A 

törvény beiktatása előtt hazánkban minden nemzetközi egyezmény nélkül, humanitárius 

elvektől vezérelve kezelték a menekülők ügyeit.
16

  

A két világháború közötti időszakot két nagyobb vándorlási periódusra osztja 

Kapronczay Károly (1993). Úgy véli, a kivándorlási hullám a világháború vége és a trianoni 

békeszerződés között érte el tetőpontját: a legtöbben akkor menekültek el szülőföldjükről, 

amikor bizonyossá vált, hogyan fog alakulni az elcsatolt területek sorsa.
17

  

Valóban, a trianoni békeszerződés után az elcsatolt területekről több mint negyedmillió 

menekülő magyar elhelyezéséről, jogvédelméről, szociális ellátásáról, munkalehetőség 

megszervezéséről kellett gondoskodnia a magyar állami szerveknek. Az 1918-24 között a 

mai szóhasználat szerint menekülteknek nevezett személyek száma elérte a 350 ezer főt. 

                                                                                                                           
 http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-
tezisek.pdf Letöltés:2016.06.25.    
14

Konrád Sutarski: Lengyelek.In: Ursula Kaczmarek (szerk.):Lengyel közösségek kultúrája. 62.o. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/nemzeti_es_etnikai_
kisebbsegek_magyarorszagon/pages/007_lengyelek.htm Letöltés:2016.07.03. 
15

 A II. Sándorral végző bombatámadás után az új cár, III. Sándor védelmére 1882-től nagyszabású 
pogromokat szerveztek az Orosz Birodalomban főként a zsidók ellen, okolva őket a merényletért. 
Sásdi Tamás (2016): Oroszország története a hosszú 19. század második felében (1856-1914) Ko-
rok/Újkor - online történelmi folyóirat. http://korok.webnode.hu/products/oroszorszag-tortenete-a-
hosszu-19-szazad-masodik-feleben-1856-1914-1/ Letöltés:2016. 07.01. 
16

 Az egyezmény a háborús konfliktusban részt vevő katonai menekültek és foglyok kérdését rendezte, 
nemcsak a szembenálló felek, hanem a konfliktusból kimaradó harmadik ország esetén is. Ezt tágabb 
értelemben érvényesíteni lehetett a katonákkal együtt menekülő polgári személyekre is, bár róluk csak 
az 1949-ben született nemzetközi egyezmény rendelkezett. Kapronczay (1993): u. o. 45.  
17

 Az első világháborút követő nagyhatalmi döntések következtében Magyarország területének 71,4, 
lakosságának pedig 65,6%-át veszítette el. Kapronczay Károly (1993): Menekültek Magyarországon. 
Valóság, 1993/2. 39-51. 

http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-tezisek.pdf
http://ajk.pte.hu/files/file/doktori-iskola/liszkayne-nagy-eva-katalin/liszkayne-nagy-eva-katalin-vedes-tezisek.pdf
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/nemzeti_es_etnikai_kisebbsegek_magyarorszagon/pages/007_lengyelek.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/nemzeti_es_etnikai_kisebbsegek_magyarorszagon/pages/007_lengyelek.htm
http://korok.webnode.hu/products/oroszorszag-tortenete-a-hosszu-19-szazad-masodik-feleben-1856-1914-1/
http://korok.webnode.hu/products/oroszorszag-tortenete-a-hosszu-19-szazad-masodik-feleben-1856-1914-1/
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A határon a Beköltözőket Ellenőrző Kirendeltségtől megkapták a szükséges okiratokat, 

nyilvántartásba vették őket, és a megfelelő igazolások alapján biztosítottak számukra segé-

lyeket.
18

  

Frojimovics Kinga (2007) történész az Élet és Irodalom folyóiratbeli cikkében leírja azt 

az intézményi folyamatot, mely a két világháború között érkező menekültek ügyeinek inté-

zését jellemezte. Az Országos Menekültügyi Hivatal (1920-24) hét kirendeltsége dolgozott 

az aktuális menekültügyeken. A Hivatal a települési jegyzők által vezetett naprakész nyil-

vántartások alapján átfogó adatotokkal rendelkezett az egyes településeken élő menekü l-

tekről. Az adatok összegyűjtését és a segélyek folyósítását a megyei alispánok igénybevé-

tele útján biztosították. A szerző utal arra is, hogy 1931-től kezdve a Magyarországra érke-

ző külföldiek ellenőrzése a belügyminiszter felügyelete alatt működő Külföldieket Ellenőrző 

Országos Központi Hatóság (KEOKH) feladatkörébe tartozott.
19

  

A bevándorlókról való gondoskodás azonban eltért a „hagyományos”menekültügytől, 

hiszen az ide érkezők többsége jórészt magyar volt – mutatott rá doktori értekezésében 

Kaszás Veronika (2013). Ezért a kormány és az ellenzéki pártok is közös feladatnak tekin-

tették a róluk való gondoskodást, a feladatot a Belügyminisztériumra bízták. Ugyancsak 

nagy szerepet játszottak a menekülők segítésében a kiformálódó öntevékeny szervezetek, 

amelyek azonnali kapcsolatot tudtak teremteni úgy az állami hivatalokkal, mint a kormány-

zati szervekkel.
20

  

Az első világháborút követő menekülthullám nagy tömegei a húszas-harmincas évek fo-

lyamán lassan felszívódtak társadalmunkban. Azonban a kiélezett nemzetközi helyzetben, 

amikor a második világháború előtti külpolitikai és belügyi feszültségek szinte tapinthatóak-

ká váltak,1938-tól ismét egyre több bevándorló lépett országunk földjére. A menekülők 

munkába állítása, elhelyezése, segélyezése egyaránt szociális feladat lett, melynek irányí-

tását a Belügyminisztérium IX. szociális osztályára bízták. Az osztály vezetője a menekült-

ügyben oly nagy szerepet játszott és nemzetközi elismertséget szerzett idősebb dr. Antall 

József volt.
21

 

                                                 
18

 Tóth Judit (2012): u.o.217. 
19

 Az 1930:XXVIII. tc. rendelkezései nyomán létrejött Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Ható-
ság és  1931. február 1-jén kezdett működni Budapesten a Belügyminisztérium VII. (Közbiztonsági) 
Osztálya VII. c. alosztályaként. Frojimovics Kinga (2007): A KEOKH- ról tényszerűen. Élet és Irodalom 
2007/LI. évfolyam 39. szám. http://www.es.hu/frojimovics_kinga;a_keokh-rol_tenyszeruen;2007-09-
30.html Letöltés:2016. június 25. 
20

 1971-től az előbbi szervezet tevékenységét a Belügyminisztérium Igazgatásrendészeti Csoportfő-
nökség Külföldieket Ellenőrző Osztálya folytatta, a köznyelvben azonban továbbra is a KEOKH elne-
vezés maradt használatban. Kaszás Veronika (2013): Erdélyi menekültek Magyarországon 1988-89-
ben. Út a menekültkérdés tagadásától az 1951. évi genfi menekültügyi konvencióhoz való csatlakozá-
sig. Doktori disszertáció ELTE Bölcsészettudományi Kar. Budapest,2013.28-29. 
http://doktori.btk.elte.hu/hist/kaszasveronika/diss.pdf Letöltés:2016.07.18. 
21

 Főként lengyel állampolgárokról volt szó, akiknek elhelyezésében, ellátásában nagy segítséget 
jelentett a Magyar-Lengyel Menekültügyi Bizottság és a Magyar Vöröskereszt. Kapronczay (1993) u. o. 
48. 

http://www.es.hu/kereses/szerzo/Frojimovics%20Kinga
http://www.es.hu/kereses/lapszam/320
http://www.es.hu/frojimovics_kinga;a_keokh-rol_tenyszeruen;2007-09-30.html
http://www.es.hu/frojimovics_kinga;a_keokh-rol_tenyszeruen;2007-09-30.html
http://doktori.btk.elte.hu/hist/kaszasveronika/diss.pdf
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Ebben az időben a magyar menekültügy kezelésében látszólag két külön vonal érvé-

nyesült: a katonai és a polgári menekültek kérdése, mely e látszólagos különállás mellett 

szorosan összefüggött. Azonban az 1939-ben született végleges döntés minden idegen 

sorsát meghatározta, aki a II. világháború idején menekülés céljából (akár katonaként, akár 

polgári személyként) országunkba érkezett.  

A magyar törvények értelmében minden menedékkeresőt a magyar rendőri hatóságok 

vettek nyilvántartásba, ami egyben a jogvédelmet is jelentette. A nálunk maradt polgári és 

katonai személyek végleges táborokba kerültek, kialakultak érdekvédelmi és kulturális 

egyesületeik, megteremtődtek az oktatás és egészségügy ellátási feltételei. A polgári 

menekülttábor tartalmilag nem fedte a szó valódi értelmét, mivel annak határai azonosak 

voltak a helyet biztosító település közigazgatási határaival. Ezen belül az ide szállásolt 

külföldiek szabadon mozoghattak és családoknál vagy a BM által bérelt panziókban, szál-

lodában laktak. Részükre a családjuk nagyságától és képzettségüktől függően differenciált 

napidíjat biztosítottak, melynek havi összege azonos volt a hazai átlagjövedelemmel. Ezen 

kívül a menekültek támogatása céljából jelentős összegeket adva, segítségként járultak 

még az ellátáshoz a társadalmi és emberbaráti társaságok, a külföldi segélyszervezetek, a 

Magyar Vöröskereszt.  A táborok parancsnokai a helyi jegyzők vagy a főszolgabírók, váro-

sokban pedig a polgármesterek voltak. Utasításaikat közvetlenül a BM IX. osztályától kap-

ták. 1940-től a menekültek munkát is vállalhattak, a munkalehetőségek zömét a BM köz-

pontilag szervezete.
22

  

A MAGYAR MENEKÜLTÜGY KIVÉTELES NÉGY ÉVTIZEDE 

Tóth Pál Péter (1997) a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet 

tudományos főmunkatársa megfogalmazása szerint a második világháborút követően az 

1948-ban Magyarországon is bekövetkező kommunista hatalomátvétel megakasztotta a 

nemzetközi vándorlás természetes formáját, az ország ugyanis: „elveszítette azt a termé-

szetes vonzerejét, amelyet általában minden ország saját állampolgárára magától értető-

dően gyakorol.”
23

  

Míg Nyugat-Európában az ötvenes évektől kezdve fokozatosan kezdetét vette a nép-

vándorlás egy újabb, a fejlett tőkés országok szükségletei alapján kialakuló típusa, a gaz-

dasági migráció, addig a szovjet befolyási térségben egészen más tendencia volt megfi-

gyelhető. 

A negyvenes évektől a nyolcvanas évek végéig terjedő időszak kivételesnek tekinthető 

abból a szempontból, hogy a magyar területekre való bevándorlás, migráció gyakorlatilag a 

többi szocialista országból Magyarországra történő házasságkötés, családegyesítés céljá-

                                                 
22

 Kapronczay (1993): u. o. 48-49. 
23

 Tóth Pál Péter (1997): Milyen legyen a magyar migrációs stratégia? In: Sik Endre – Tóth Judit 
(szerk.): Migráció és politika, MTA PTI, Budapest,186.o. 
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/migracioalt/Migracio_es_politika.pdf Letöl-
tés:2016. július 4. 

http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/migracioalt/Migracio_es_politika.pdf
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ból történt, a hazánkba való letelepedés céljai szűk korlátok között mozoghattak tárja – fel 

a Bencsik és Nagy (2005) szerzőpáros.
24

 A bevándorlást próbálták kizárólag a kormánykö-

zi egyezményekre és politikai megfontolásokra és szolidaritásra szorítani, mint például 

kubai munkások, valamint a keleti blokk baráti országaiból érkező diákok befogadása.
25

  

Töttös Ágnes (2009) az Európai Együttműködési Főosztály jogi szakreferense „ A kultu-

rált idegenrendészet – az idegenrendészeti ügyintézés fejlődése” című tanulmányában 

rámutat arra, hogy e korszak szabályozására jellemző bizonyos mértékű, fokozatos libera-

lizálódás, ugyanakkor jelen volt  az eljáró szervek részéről a mindennemű garanciát mellő-

ző, korlátlan mérlegelési jogkört (tetszés szerinti) biztosító intézkedési lehetőség is. Mivel a 

bevándorlást az akkori hatóság, mint ellenőrizhetetlen folyamatokat, rendszerellenesnek 

tartotta, a szocialista országok állampolgárainak határátlépését a korábban említett korlát-

lan mérlegelési jogkörrel drasztikusan korlátozta. A korlátozást szolgálta a rendőrség újjá 

szerveződésének keretében az 1946-ban (ismét) felálló Külföldieket Ellenőrző Országos 

Központi Hivatal újbóli működése is.
26

 

A rendszer zártsága, a külföldiekkel szembeni bizalmatlanság megnyilvánulásai ellené-

re a szocializmus alatt is érkeztek menekülők és bevándorlók Magyarországra. Ebben az 

időszakban is fogadtak be állampolgársági kérvényeket, ám ezek az ügyek nem a nemzet-

közi egyezményekben meghatározott módon, hanem a rendszer egészét meghatározó 

ideológiának alárendelve intéződtek. Így kerülhetett sor politikai szimpátia alapján az ötve-

nes években néhány ezer görög,
27

 majd a hetvenes években ezernél több chilei kommu-

nista befogadására.
28

  

Jogi alapot ehhez az Alkotmány nyújtott, mely kimondta: „ A Magyar Népköztársaság-

ban mindenki, akit demokratikus magatartásáért, a történelmi haladás, a népek felszabadí-

                                                 
24

 Bencsik Péter – Nagy György (2005): A magyar úti okmányok története 1945-1989-ig.Tipico Desing 
Kft, Budapest.2005.20. 
25

 A magyarországi menekültügy története. Menedék Migránsokat Segítő Egyesület. 
http://menedek.hu/magyarorszagi-menekultugy-tortenete. Letöltés:2016.07.22 
26

 Ennek eszközei voltak a megerősített határvédelem, illetve az illegális határátlépést megkísérlőkkel 
és családjukkal szembeni retorziók is. Különös figyelmet fordítottak a nyugati és déli határok védelmé-
re – a szocialista baráti országok esetén ugyanis a szomszédos határvédelem is garanciát nyújtott az 
átjárhatatlanságra. Töttös Ágnes (2009): A kulturált idegenrendészet az idegenrendészeti ügyintézés 
fejlődése. A rendészet kultúrája – kulturált rendészet”nemzetközi tudományos konferencia Pécs, 
2009.07. 25. 331-334.http://www.pecshor.hu/periodika/2009/tottos.pdf Letöltés:2016. 07. 25. 
27

 Becslések szerint közel 8000 görög állampolgár érkezett hazánkba. A felnőttek életének megszer-
vezésére 1949 októberében létrejön a Menekülteket Elhelyező Bizottság, majd 1950 februárjában ezt 
felváltja az Egészségügyi Minisztériumon belül működő Antifasiszta Menekülteket Ellátó Központ, 
illetve Osztály (AMEO), amely egészen a nyolcvanas évek elejéig foglalkozott a magyarországi görö-
gök ügyeivel. A magyarországi görögök múltjáról és jelenéről. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/gorogok/mikent_a_madarak_1/pa
ges/magyar/002_magyarorszagi_gorogok.htm Letöltés:2016.08.06. 
28

 Politikai okokból a 1973-ban mintegy 1200 chilei állampolgár menekült hazánkba az  1973-as Egye-
sült Államok által támogatott chilei Pinochet puccs elől.  A vándorlás (migráció) In: Magyarország a 
XX. században. II. Kötet.(Szerk.) Balogh Margit, Bekény István, Dányi Dezső, Élesztős László, Herná-
di Mihály, Oros Iván, Tiner Tibor http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/207.html Letöltés:2016. 08. 25. 

http://menedek.hu/magyarorszagi-menekultugy-tortenete
http://www.pecshor.hu/periodika/2009/tottos.pdf
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/gorogok/mikent_a_madarak_1/pages/magyar/002_magyarorszagi_gorogok.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/gorogok/mikent_a_madarak_1/pages/magyar/002_magyarorszagi_gorogok.htm
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/207.html
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tása, a béke védelme érdekében kifejtett tevékenységéért üldöznek, menedékjogot kap-

hat.”
29

  

Azonban ezen ügyeknek a hidegháború időszakában nyilvánossága sem volt, csupán 

egy szűk körhöz jutottak el a görögök és chileiek támogatására vonatkozó határozatok. 

Tóth Judit (2012) „Menekültügy Magyarországon” című feltáró jellegű munkájában úgy 

vélte, mivel nem volt nyilvánossága e döntéseknek, ügyeknek, s a menekültek jogi helyzete 

is átláthatatlan maradt. A néhány szűk körben ismertetett minisztertanácsi határozat vég-

rehajtását a görögök és a chileiek támogatásáról – szervezeti háttér hiányában – a Főváro-

si Tanácsra és általában a tanácsi apparátusra bízták. A jogi búvárkodás nyomán felbuk-

kant még néhány paragrafus és körlevél, amely összefüggött e menekültek befogadásá-

val,
30

 de a rendszerré alakítás igénye nélkül. E töredékes intézményi és jogi háttér tehát 

nem állt kapcsolatban az addigra kialakult nemzetközi menekültügyi rezsimmel. A „házi 

használatra” szóló, nem nyilvános igazgatási intézkedések mögött a hidegháborús időszak 

politikai megfontolásai álltak, míg az enyhülés idején a menekültek hazatérte, illetve teljes 

beilleszkedése tette „szükségtelenné” a nemzetközi kapcsolódást.
31

  

A szigorúan őrzött határok, megszigorított vízum követelmények, a visszafogadási 

egyezmények, valamint a környező országokba történő utazási megszorítások eredmé-

nyeképpen Magyarország még tranzit ország sem volt a migránsok számára ebben az 

időszakban. 

A MAGYAR RENDSZERVÁLTOZÁST KÖVETŐ MENEKÜLTÜGY SZAKASZAI 

Magyarországnak a 20. század utolsó évtizedében jelentős külső politikai és társadalmi 

változásokkal kellett szembenéznie, miközben zajlott saját politikai, társadalmi és gazda-

sági átalakulása. Az ország regionális és nemzetközi környezete alapvetően megváltozott, 

a régió összes társadalma mozgásba lendült: Románia társadalmi átalakulása, Csehszlo-

vákia kettéválása, a Szovjetunió felbomlása, Jugoszlávia szétesése, a koszovói háború, 

Ukrajna és Belorusszia instabillá válása. A kelet-európai politikai változások következtében 

a nemzetközi népességvándorlás mérete és jellege is megváltozott.  

                                                 
29

 Kaszás Veronika (2013): u.o. 28-29.  http://doktori.btk.elte.hu/hist/kaszasveronika/diss.pdf 
Letöltés:2018.08.06. 
30

  A lakásokról szóló Minisztertanácsi Rendelet értelmében a menekült nem lehetett főbérlő tanácsi 
bérlakásban, csak albérlő, miközben a főbérlői jogokat az Egészségügyi Minisztérium gyakorolta, vagy 
a chileiek repatriálását segítő tanácsi tisztviselő. Tóth Judit (2012): u. o. 257-267. 
http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf Letöltés:2016.08.12. 
31

 A bevándorlók száma a központi szabályozás eredményeként a nyolcvanas évek elején évente 
mintegy 1500 fő volt, majd 1984 és 1989 között éves számuk 2000 fölé nőtt Tóth Pál Péter (2001): 
Népességmozgások Magyarországon a XIX. és XX. században. Idézi: Kaszás Veronika (2013): Erdé-
lyi menekültek Magyarországon 1988-89-ben. Út a menekültkérdés tagadásától az 1951. évi genfi 
menekültügyi konvencióhoz való csatlakozásig. ELTE Bölcsészettudományi Kar Budapest, 2013.31. 
http://doktori.btk.elte.hu/hist/kaszasveronika/diss.pdf  Letöltés:2016.08.12. 

http://doktori.btk.elte.hu/hist/kaszasveronika/diss.pdf
http://www.tarki.hu/hu/about/staff/sb/Migracio_Szociologiaja_2.pdf
http://doktori.btk.elte.hu/hist/kaszasveronika/diss.pdf
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Puskás Julianna (1991) „Migráció Kelet-Közép-Európában a 19. és 20. században” c. 

tanulmányában feltárta, hogy az 1980-as évek végétől három nagyobb menekülthullám 

érte el az országot.
32

  

Ezt a korszakolást tette magáévá Nagy Boldizsár is, aki az első korszak fő összetevő-

jének az Erdélyből érkező menekültek beáramlását, (a Ceaucescu-rezsim üldözése elől), 

és a Genfi Egyezményhez való csatlakozást jelölte meg, amely események szükségessé 

tették a magyar menekültügy intézményrendszerének és jogi megalapozásának kialakítá-

sát. Az első periódus a nyolcvanas évek végétől 1991-ig tartott és foglalta magába a kb. 

10 500 NDK-beli állampolgár – Magyarországot tranzitállomásként használva – átengedé-

sét az NSZK-ba. Kiengedésük volt a két német állam egyesítésének egyik fontos előzmé-

nye.  

A második korszak a délszláv konfliktus magyarországi lecsapódásának a korsza-

ka,1991-1996 között, az „állandósított ideiglenesség”, amelyben mind a szerb-horvát, mind 

a boszniai konfliktusok üldözöttjei a formális menekültjogon kívül nyernek oltalmat, akár-

csak a nem európai üldözés elől menekülők.
33

  

Tóth Judit (2012) szerint kisebb megrázkódtatást okozott 1991-92-ben annak felisme-

rése, hogy a trianoni szerződést követő beáramlással ellentétben, a mostani menekültek 

nagyobb része nem magyar, ezáltal hazánk a migráció nemzetközi áramába kerülhet.
34

 

Nemzetközivé tette a migrációt hazánk viszonylatában az az – bosznia-hercegovinaiak 

esetében jellemző – etnokulturális különbség is, mely a korábbi, rendszerváltoztatás előtti 

időszakban, hazánkban úgyszólván ismeretlennek bizonyult.  Mivel a délszláv háború elől 

menekülők többsége jellemzően nem a szomszédos államokból érkezett országunkba 

(kivétel Szerbia és Horvátország) kultúrájukban, értékeikben és szokásrendszerükben 

elütöttek a befogadó közegtől. Sokszor szerény társadalmi tőkével rendelkeztek, vallási 

identitásuk legtöbbször markánsan eltért a befogadó ország közösségétől. E körülmények 

mellett mégis teljes mértékben megvalósult a délszlávok magyarországi tartózkodása alatt 

a befogadó állam társadalmába a miénktől eltérő identitású, etnikumú, vallású menekülők 

beilleszkedése, továbbá a hagyományok tisztelete, megőrzése.
35

 

Nagy Boldizsár (2012) ezzel a korszakkal foglalkozó művében ennek okát abban látta, 

hogy mind az állam, mind az oltalomkeresők a külföldiek itt tartózkodásának idejét átmeneti 

időszaknak tekintették. Az átmeneti időszak viszonylag rövid hat évig tartott, és 1988-1994 

között menekülőként és bevándorlóként 237 586 fő érkezett Magyarországra.
36

 A bosnyák, 

                                                 
32

Puskás Julianna (1991) Migráció Kelet-Közép-Európában a 19. és 20. században. Régió, 1991. 4. 
sz. 47-48. 
33

 Nagy (2012) u.o.21. 
34

 Tóth Judit (2012). u. o. 257. 
35

 Lőwi Ildikó (2014): A migráció kockázatai és kihívásai Magyarország, mint tranzit ország vonatkozá-
sában. Schengen, migráció, kihívások. KJF/Kitekintő/ 2014. 01. 17.  
http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/schengen-migracio-kihivasok-179 Letöltés:2016.08.12. 
36 A menekülők 99,2%-a a volt Jugoszláviából, Romániából és a hajdani Szovjetunióból érkezett. A 
bevándorolni szándékozók száma 110 478, a menedéket kérőké pedig 127 108 fő volt. A 127 108 
menekülő többsége (69 466 fő) menedékesként részesült védelemben, és mindössze 5 610 fő eseté-

http://www.kodolanyi.hu/kv/cikk/schengen-migracio-kihivasok-179
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szerb menekülők tovább utazását Nyugat felé azonban az 1992. július 2-án bevezetett 

osztrák vízumkényszer megakadályozta.
37

 Az adatokkal azonban csínján kell bánni, mert a 

védelmet keresők ebben a nagy hullámban nem mindig léptek kapcsolatba a hatóságokkal, 

hanem magán házaknál, fizető szállásokon laktak. A három befogadó állomás, Bicske, 

Békéscsaba és Hajdúszoboszló mellett az ideiglenesen felállított táborokban (húsz ideigle-

nes szállás létesült leginkább a déli határnál) mintegy 20 000 embernek adtak szállást, 

azonban a még ugyanabban az évben (1991) érkezett és regisztrált további közel 40 000 

oltalmat kereső nem vett igénybe államilag finanszírozott helyeket.
38

 A délszláv háború 

menekülőinek nagy száma miatt megnyitották a további máriagyűdi, mohácsi, nagyatádi, 

nagyharsányi, pécsi, siklósi, vései szállásokat.
39

 A délszláv menekülők hulláma az évtized 

végére elcsendesedett, egyrészt köszönhetően a nemzetközi politikai nyomásra kikénysze-

rített békeszerződésnek (Dayton),
40

 mely hatására sokan visszatértek a szülőföldjükre, 

vagy elhagyták Magyarországot legálisan/illegálisan nyugat felé.  

A magyar menekültügy harmadik korszaka az első menedékjogi törvény előkészületei-

től az Európai Unióba csatlakozásig,1996 májusától 2004 májusáig tartott. A nemzetközi 

politikai helyzet miatt Magyarország fokozatosan a globális folyamatok részévé, célpontjá-

vá vált, köszönhetően az 1998-ban a benyújtott menedékjogi kérelmeknek, melyek száma 

700%-kal nőtt az előző évihez képest – tárta fel a számszerű tényeket Dobó István (1999), 

a Menekültügyi és Migrációs Hivatal akkori főigazgatója. A növekedés elsősorban a koszo-

vói válság következménye volt és a magyar menekültügyi szervezet egyik legnagyobb 

kihívását jelentette.
41

 1999-ben a koszovóiakkal együtt már több mint hetven ország állam-

polgárai kértek védelmet országunkban. Magyarország nem tétlenkedhetett, az Európai 

Unióhoz igazodás kényszere a hatályban lévő Menedékjogi törvény háromszori szükség-

szerű – a körülmények kényszerítette – módosítását eredményezte.
42

 

                                                                                                                           
ben indítottak menekültügyi eljárást, melynek eredményeként konvenciós menekült státust 4102 sze-
mély kapott. 52 032 fő esetében tehát menedékes vagy menekült eljárás nem indult, és további sor-
sukról nincsenek információk. Egy részük bevándorlóként, új állampolgárként, esetleg illegálisan 
tartózkodóként az országban maradt, másik részük visszautazott hazájába, harmadik részük pedig 
más országba távozott. Tóth Péter Pál (1997): Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állam-
polgárok Magyarországon (1988-1994) Püski, Budapest.238. 
37

 Nagy Boldizsár (2012) u o.144. 
38

 Ambrus Ágnes (1994): Háttér információk. In: Hajtmanszky Zoltán: Honvágyók. Pelikán Könyvkiadó, 
Budapest.110-113. 
39

 Tóth Judit (1993): Magyarország, mint hullámtörő? Adalékok az elmúlt két év menekültügyéhez. In: 
Útkeresők. MTA Politikatudományi Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évköny-
ve/1992.Budapest,115. 
40

 1995 júniusában napvilágot látnak az első jelentések a srebrenicai mészárlásról. Novemberben 

Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szerbia békeszerződést köt, a boszniai háború véget ér. A 

következő hónapban a háborúzó felek Párizsban aláírták a daytoni békeszerződést, ezáltal véget ért a 

délszláv háború első szakasza. Grolmusz Viola Csilla: A daytoni megállapodás Bosznia-

Hercegovináról (1995.11.21.) Grotius, 2011. http://www.grotius.hu/publ/szerzo.asp?id=ADEIXX 

Letöltés:.2016.08.12.  
41

Dobó István (1999) u.o.11. 
42Nagy (2012) u.o.21.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1995
https://hu.wikipedia.org/wiki/Srebrenicai_m%C3%A9sz%C3%A1rl%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Boszniai_h%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Daytoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
http://www.grotius.hu/publ/szerzo.asp?id=ADEIXX
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A Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutató Központ az ENSZ Menekültügyi Főbiz-

tossága (UNHCR) megbízásából az Európai Unióba történő integrációnk előtt a menekült-

ügy számos területére kiterjedő kutatást indított a Magyarországra érkező menekültekről. A 

rendszerváltás óta eltelt bő egy évtizedben évente átlagosan 7-8 000 külföldi kért hazánk-

ban menedékjogot, a menekültstátust azonban csak elenyésző hányaduk kapta meg. Ez 

csak részben magyarázható az elismerési rendszer szigorúságával, mert a kérelmezők 

túlnyomó többsége még az eljárás befejezése előtt eltűnt a hatóságok látóköréből, nagy 

valószínűséggel Nyugat-Európába távozva. A Magyarországra érkező menedékkérők 

jelentős részének nem hazánk volt a végleges úti célja, itt csak kényszerűségből állomá-

soztak hosszabb-rövidebb ideig. Ez a tendencia napjainkra sem mérséklődött.  

 Az 1. sz. táblázaton a regisztrált menekülők évenkénti megoszlását láthatjuk, akik kö-

zül meglehetősen kevés a menekültként elismert. 

 

                Magyarországra érkező menekülők száma 1988-2003 végéig 

év Regisztrált menekülők száma Menekültként elismertek száma 

1988 13 173 o 

1989 17 448 35 

1990 18 283 2 561 

1991 53 359 434 

1992 16 204 472 

1993 5 366 361 

1994 3 375 239 

1995 5 912 116 

1996 1 259 66 

1997 2 109 27 

1998 7 118 362 

1999 11 499 313 

2000 780 1 197 

2001 9 554 174 
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Magyarországra érkező menekülők száma 1988-2003 végéig 

év Regisztrált menekülők száma Menekültként elismertek száma 

2002 6 412 104 

2003 2 401 178 

 

174 252 6 639 

1. számú táblázat: Magyarországra érkezett menekülők 1988-2003-ig
43

    

Forrás: Kováts András (2003): A magyarországi bevándorlás politika problémái.16 

Az 1. számú táblázatot értelmezve világossá válik, hogy Magyarországon a menedékjogi 

kérelmezők elenyésző hányada kapta meg a magyar állampolgárokkal közel azonos jogo-

kat biztosító konvenciós menekültstátust. Kovács András (2003) kutatásai bizonyították, 

hogy ennél jóval többen kapnak humanitárius tartózkodási engedélyt, amely az előzőnél 

lényegesen korlátozottabb jogokat biztosít. Az integrációs koncepció hiánya, valamint a 

magyar ellátórendszer felkészületlensége következtében a humanitárius tartózkodási en-

gedéllyel rendelkezők többsége évek múltán sem kapta meg a letelepedési engedélyt és 

az állampolgárságot.
44

 

A kutatás kitér a menekülők érkezésének módjára is, melynek érdekessége az ezred-

forduló évétől kezdve megemelkedett illegális érkezések száma. Ez a tény valószínűleg 

annak a kezdeti illúziónak az elillanására vezethető vissza, mely szerint Magyarországon a 

bevándorlók többsége feltehetően megkapja menekültként az elismerést. Ahogy az 1. 

számú táblázat mutatja, ez a lehetőség csökkenő tendenciát mutatott az ezredforduló éve-

iben. Ezért a legális bevándorlás már nem tűnt olyan vonzónak, mint korábban, követke-

zésképpen a 2000-es évtől kezdve kb. húszszorosára emelkedett az országunkba illegáli-

san érkezett külföldiek száma – a Nyugatra vándorlás reményében. A 2. számú táblázat a 

Statisztikai Tükör hivatalos honlapja adatai szerinti menekültek számát mutatja az érkezés 

módja 1989-től az Uniós csatlakozásunk előtti pár hónapig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Kováts András (2003): A magyarországi bevándorlás politika problémái.16. 
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/506.pdf Letöltés:2016.08.22.  
44

 Kováts András (2003): u.o.16. 
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/506.pdf Letöltés: 2016.08.22.  

http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/506.pdf
http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/506.pdf
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Év Legálisan érkezők száma Illegálisan érkezők száma 

1989 3 522 164 

1990 14 993 316 

1995 5 561 351 

2000 1 477 6324 

2001 1 435 6324 

2002 684 5722 

2003 5 581 843 

2004 4 541 146 

 
37 794 20190 

2. számú ábra: A menekültek száma az érkezés módja szerint
45

 

Forrás: A nemzetközi vándorlás főbb folyamatai Magyarországon. Statisztikai Tükör 2008/177 

Az illegálisan érkezők számának növekedésében közre játszhatott az a folyamat is, hogy a 

humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültek jogállása az elismerést köve-

tő több év után sem változott meg annyira, hogy szociális ügyekben, a gyermektámogatás 

és a gyermekvédelem terén megegyezzen az állampolgárok jogosultságaival, illetve lehe-

tővé tegye a családegyesítési jog érvényesítését.  

A kutatás ebben az időszakban a hozzánk érkezett külföldiek állampolgárságát vizsgál-

va összesen ötven államot sorolt fel származási országként. Ehhez tartozik még a „honta-

lan”, az „ismeretlen” és az „egyéb állampolgárságú” kategória menedékkérő.
46

  

E tekintetben kivételes népcsoportnak számít a kínai migránsok tömege, akik 1989-től 

az évtized végéig pontos lélekszámot nem produkálva tartózkodnak Magyarországon. A 

témát feldolgozó szakirodalom a kínaiak megjelenését nem újabb menekülthullámnak 

tekinti. Nyíri Pál (1995) a szociológiai tudomány kandidátusa (szakterülete Kína) vélemé-

nye az, hogy reinformáltság játszott közre a nagyszámú kínai tömeg országunkba érkezé-

sénél. A félig megerősített hírek a nagy gazdasági lehetőségekről, a pénzbefektetés gyors 

megtérüléséről szóltak. A magyar bevándorlási engedély és az azzal járó magyar útlevél 

megszerzése, (mely jóval nagyobb szabadságot biztosított, mint a kínai úti okmány), szin-
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tén vonzó cél volt. A beáramló külföldiek számát a kínaiakkal foglalkozó szakértő 
47

 8-10 

ezer főre becsülte, a Magyar Határőrség kb.10 ezer főről, a Vám- és Pénzügyőrség viszont 

már 40 ezer főről beszélt, a BRFK becslése szerint pedig kb. 25 ezer kínai élt a nyolcvanas 

évek végétől az ezredfordulót követő évekig hazánkban.
48

  

KÖVETKEZTETÉS 

A rendszerváltás óta eltelt másfél évtizedben Magyarország nemzetközi migrációban ját-

szott szerepe jelentősen megváltozott. A politikai változások következtében az 1990-es 

évek elejétől Magyarországot a nemzetközi vándorlás több hulláma érte el. Magyarország 

földrajzi elhelyezkedése, gazdasági változásai, majd Uniós tagsága megnövelték a tranzit- 

és célországként való jelentőségét. Megjelentek a Magyarországra migráló külföldiek cso-

portjai, s ennek hatására az 1990-es évek végére kialakul a nyugat-európai államokéhoz 

hasonló jogszabályi és intézményi környezet. Az EU közösségi vívmányaihoz való csatla-

kozás nem csupán a közösségi jog mechanikus átvételét, a közigazgatási struktúra új 

igényekhez alakítását, valamint Brüsszel és Strasbourg elvárásainak teljesítését jelentette, 

hanem bekapcsolódást a menekültügy nemzetközi jogi, politikai és kulturális rendszerébe. 

Az országot elhagyó menedékkérők más tagállamból való visszafogadásának kötelező 

volta, a harmadik országok polgáraira vonatkozó beutazási és tartózkodási feltételek szigo-

rodása mind-mind ma még csak részben látható hatásokkal lesznek a bevándorlás alaku-

lására a következő években. 
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