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Kecskés Anna: 

Érvényesül-e a kísérő nélküli kiskorúak mindenek felett álló érdeke, valamint 

egyenlő bánásmódhoz való joga

 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

Világszerte több ezer gyermek indul útnak és hagyja hátra szülőhazáját egy jobb élet és egy 

biztonságosabb jövő reményében. Sokan szülőföldjük szomszédos országaiban keresnek 

menedéket, míg mások a magasabb életszínvonal reményében Európát választják úti célként. 

Számos menedéket kereső kiskorú ezt a veszélyes utat szülei vagy a kíséret bármilyen formája 

nélkül teszi meg. 

 

Mielőtt a kísérő nélküli kiskorúak fogalmát ismertetném, érdemes tisztázni, hogy kit is tekint a 

jog kiskorúnak. Az 1989-ben New Yorkban elfogadott Gyermekjogi Egyezményen alapul a 

gyermek definíciójának meghatározása. Az Egyezmény 1. cikke szerint “gyermek az a személy, 

aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok 

értelmében a nagykorúságát már korábban eléri”
1
. Az 1997-ben kibocsátott ENSZ 

Menekültügyi Főbizottság Hivatalának irányelvei (továbbiakban: UNHCR-irányelvek) szerint 

kísérő nélküli kiskorúak “azok a gyermekek, akik mindkét szülőtől elszakadtak és nem 

gondoskodik róluk olyan felnőtt, aki a törvény vagy a szokás alapján ezért felelős”
2
. 

Magyarországon a Menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Met.) 

rendelkezik a kísérő nélküli kiskorúak fogalmáról, amelyen fellelhetőek ezen nemzetközi 

rendelkezések hatásai. A törvény szerint, „kísérő nélküli kiskorú, az a tizennyolcadik életévét be 

nem töltött külföldi, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy 

kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, 

mindaddig, amíg ilyen személy felügyelete alá nem kerül”
3
. 

 

A kísérő nélküli kiskorúak sokszor hosszú és veszélyes utazással, gyakran életüket kockáztatva 

jutnak el célállomásukhoz. Útjukat rendkívül kiszolgáltatott helyzetben, pszichés valamint fizikai 

traumának kitéve teszik meg. A menekülés okai, az utazás veszélyeinek kockázatai, valamint a 

szülői felügyelet hiánya, sérülékennyé teszik a kísérő nélküli kiskorúak testi és lelki fejlődését. 

 

A menedék és egy új otthon keresésének hátterében összetett okok állhatnak. Sok gyermek 

kényszerül elhagyni hazáját az ott zajló háborús és fegyveres konfliktusok, valamint az országban 

általánossá vált erőszak és üldöztetés miatt. Távozást kiváltó ok lehet, a túlélést fenyegető 

                                                 

 A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom 

fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális 

gazdaságban című projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg. 
1
 Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi 

LXIV. törvény (továbbiakban: Gyermekjogi Egyezmény) 
2
 UNHCR irányelvek: Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking 

Asylum. https://www.unhcr.org/3d4f91cf4.pdf#zoom=95 (Letöltve: 2019.06.24.)  
3
 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 2. § (f) pontja (továbbiakban: Met.) 
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szegénység, a nélkülözés és az éhínség, valamint a nemi megkülönböztetés és visszaélés. 

Továbbá kifejezetten gyermek-specifikus migrációt motiváló indok lehet, a 

gyermekkereskedelem és gyermekkatonaság elől való menekülés, valamint a családon belüli 

durva bánásmód és erőszak. 

 

Az Eurostat adatai alapján 2017-ben harminckétezer kísérő nélküli kiskorú kért menedéket az 

Európai Unió valamely tagállamában. Európában a kísérő nélküli kiskorúak a 18 éven aluli 

menedékkérők tizenöt százalékát teszik ki. A feljegyzett adatok alapján Magyarországra 2015-

ben 8805, 2016-ban 1220 és 2017-ben 230, valamint 2018-ban 40 kísérő nélküli kiskorú 

érkezett.
4
 

 

Kutatásom célja a kísérő nélküli kiskorúak hazai állampolgárokkal megegyező bánásmódjának, 

valamint a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesülésének a vizsgálata. 

 

 

2. A kísérő nélküli kiskorúak mindenek felett álló érdekének érvényesülése 
 

A New Yorki Egyezmény kimagasló fontossággal bír a kísérő nélküli kiskorúak esetében. Ennek 

oka, hogy nincsen olyan nemzetközi dokumentum, amely önállóan foglalkozna vagy rendelkezne 

az ilyen helyzetben lévő gyermekek sorsáról. Az Egyezmény központi szerepe a kísérő nélküli 

kiskorúak vonatkozásában akként nyilvánul meg, hogy a benne foglalt jogok nem csak az 

Egyezmény részes államainak állampolgárait illetik meg, hanem valamennyi gyermeket, 

függetlenül azok állampolgárságától vagy idegenrendészeti jogállásától. Bár az Egyezmény 

bizonyos esetekben a kísérő nélküli kiskorúakat kifejezetten nem nevesíti, ugyanakkor a 

gyermekekre vonatkozó jogok széles köre őket is megilleti. Rendelkezéseit nem csak az országok 

területén tartózkodó gyermekekre tekintve kell kötelező erejűnek elismerni, hanem azon 

gyermekekre is akik az adott állam területére megpróbálnak bejutni és ott menedéket keresni. Az 

adott állam nemzetközi kötelezettsége az Egyezményben nevesített jogok biztosítása és 

megfelelő védelemben részesítése valamennyi gyermek, így a kísérő nélküli kiskorúak számára 

is.
5
 

 

A Gyermekjogi Egyezmény 3. cikke rendelkezik a gyermekek mindenekfelett álló érdekének 

figyelembevételéről és annak mindenkori biztosításának kimagasló fontosságáról; “A szociális 

védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó 

szervek minden, a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik 

figyelembe elsősorban.”.
6
 Az Egyezmény annak ellenére, hogy alapelvi jelentőséggel 

szabályozza a gyermekek mindenek felett álló érdekét, annak konkrét meghatározására, pontos 

definícióval nem szolgál. 

 

                                                 
4
 Eurostat; Asylum applicants considered to be unaccompanied minors by citizenship, age and sex Annual data. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en (Letöltve: 2019.04.16.) 
5
 Haraszti Margit Katalin: Kísérő nélküli kiskorúak a menekültjogban és a gyermekvédelemben: árnyak a 

Paradicsomban. Családi Jog, 2014/4., 15.-16. o.  
6
 Gyermekjogi Egyezmény 3. cikk 1. pontja  
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Az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 14. számú általános kommentárja
7
 hármas koncepcióban 

értelmezi a gyermek mindenek felett álló érdekének fogalmát. Ezt a jogot elsősorban alanyi 

jogként kell figyelembe venni, abban az esetben, ha egy gyermeket vagy gyermekek csoportját 

érintő ügyben, különböző érdekek kerülnek mérlegelés alá. Másodsorban kötelező mérlegelési 

szempontként kell rá tekinteni, abban az esetben, ha egy jogszabály alkalmazása során több 

mérlegelési lehetőség is felmerülhet. Ilyen esetekben az Egyezményben, illetve annak fakultatív 

jegyzőkönyveiben foglalt jogok és rendelkezések biztosítják az értelmezés kereteit. Harmadrészt 

kötelező eljárási szabályként és garanciaként, vagyis egyfajta “vezér-fonalként” kell figyelembe 

venni a gyermek mindenek felett álló érdekét, amikor egy olyan döntés születik, amely egy 

gyermek érdekeit, sorsát érinti. A döntéshozónak számításba kell vennie, hogy döntése milyen 

módon fogja a gyermeket befolyásolni, illetve a döntés indokolásában ki kell térnie arra, hogy a 

gyermek mindenek felett álló érdekét miként vette figyelembe.
8
 

 

Kifejezetten a kísérő nélküli kiskorúak mindenek felett álló érdekeinek érvényesítésére a 

Gyermekjogi Bizottság 6. számú általános kommentárja tartalmaz előírásokat, amely kijelenti, 

hogy a gyermek ezen érdekét az eljárás minden szakaszában tiszteletben kell tartani. Továbbá 

tartalmazza, hogy a kiskorú mindenek felett álló érdekének érvényesítésekor 

személyazonosságának vizsgálata és annak megállapítása elsődleges szempont.
9
 Ezen túl a 

gyermek etnikai, szociális és kulturális hátterét is vizsgálni kell, valamint azt is meg kell 

állapítani, hogy milyen ellátásra szorul, illetve hogy milyen védelemben kell a kiskorút 

részesíteni. A személyazonosság megállapításakor nyugodt és biztonságos környezetet kell 

biztosítani a gyermek számára. A vizsgálatot empatikus, szakképzett személynek kell végeznie. 

Az életkor megállapításakor nemcsak a gyermek fizikai adottságai a meghatározóak, hanem a 

kiskorú pszichikai fejlettségét is figyelembe kell venni. A vizsgálatok során kiemelkedő 

fontossággal bír az Egyezmény azon rendelkezése, amely szerint a kísérő nélküli kiskorúak 

menedékjogi, illetve idegenrendészeti jogállása másodlagos őket elsősorban gyermekként kell 

kezelni.
10

 Kétség esetén megjelenik a kiskorú javára való döntés lehetősége, amely alapján, ha a 

személy életkora pontosan nem állapítható meg, akkor őt gyermekként kell kezelni és 

kiskorúként elfogadni. 

 

A vizsgálatok után a gyermek számára a lehető leghamarabb, a Met. értelmében 8 napon belül,
11

 

gyámot kell kirendelni, akinek a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítése a feladata 

a kiskorút érintő eljárásokban. Abban az esetben, ha a kiskorú menedékjogért folyamodik, 

számára jogi képviselőt kell biztosítani.
12

 Az Egyezmény 22. cikkében kijelenti, hogy “[a]z 

Egyezményben részes államok megteszik a megfelelő intézkedéseket, hogy az a gyermek, aki akár 

egymagában, akár apjával és anyjával vagy bármely más személlyel együtt az erre vonatkozó 

                                                 
7
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF

%2f5F0vEAXPu5AtSWvliDPBvwUDNUfn%2fyTqF7YxZy%2bkauw11KClJiE%2buI1sW0TSbyFK1MxqSP2oMl

MyVrOBPKcB3Yl%2fMB (Letöltve: 2019. 06.25.) 
8
 ENSZ Gyermekjogi Bizottság 14. számú általános kommentárja: On the right of the child to have his or her best 

interests taken as a primary consideration. https://www.refworld.org/pdfid/51a84b5e4.pdf (Letöltve: 2019.06.24.) 
9
 ENSZ Gyermekjogi Bizottság 6. számú általános kommentárja: Treatment of unaccompanied and separated 

children outside their country of origin. https://www.refworld.org/pdfid/42dd174b4.pdf (Letöltve: 2019.06.24.) 
10

 Európai Bizottság: A kisérő nélküli kiskorúakról szóló cselekvési terv 2010-2014, 3. o. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0213&from=HU (Letöltve: 2019.06.24.) 
11

 2007. évi LXXX. törvény 35.§ 
12

 Haraszti: i.m. 16-17. o. 
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nemzetközi vagy hazai szabályok és eljárások értelmében menekült helyzetének elismerését kéri 

vagy menekültnek tekintendő, megkapja az Egyezményben és más emberi jogokkal kapcsolatos 

vagy humanitárius jellegű egyéb nemzetközi okmányokban, amelyekben az említett államok 

részesek, elismert jogok élvezetéhez szükséges védelmet és humanitárius támogatást.”. Ezen 

rendelkezés alapján a kísérő nélküli kiskorúak jogi védelemben, szükségleteiknek és koruknak 

megfelelő gondozásban, illetve állapotuknak megfelelő kezelésben részesítése, valamint 

megfelelő, rehabilitációra alkalmas környezetben való elhelyezése a menedéket biztosító ország 

felelőssége és nemzetközi kötelezettsége egyaránt. 

 

A Magyarországra érkező kísérő nélküli kiskorúak gyakran semmilyen személyazonosításra 

alkalmas irattal nem rendelkeznek. Ennek különböző okai lehetnek, előfordulhat, hogy a gyermek 

születését egyáltalán nem is regisztrálták, vagy az országban zajló háborús konfliktusok miatt 

nincs olyan hatóság, amely a megfelelő okmányokat kiállítaná. Lehetséges továbbá, hogy a 

kiskorút az utazás során fosztották meg irataitól vagy saját maga veszíti el személyazonosságát 

igazoló okmányait, illetve meglehet, hogy a hazájába való visszaküldésének elkerülése végett, 

maga semmisíti meg azokat.
13

 

 

Hazánk esetében a kísérő nélküli kiskorúak általában a jogellenes határátlépést követően 

találkoznak először a magyar határrendészettel és hatóságokkal. Nagy részük nem tudja igazolni 

Magyarországon tartózkodásának jogszerűséget, illetve személyazonosságát sem, ehhez ugyanis 

megfelelő okmányokkal és iratokkal általában nem rendelkeznek.
14

 A Met. értelmében, a kísérő 

nélküli kiskorú személyekre is az általános beléptetési szabályok vonatkoznak, azonban 

kiszolgáltatott helyzetük miatt, különleges bánásmódban kell őket részesíteni. A törvény 

alapelvei: (i) a különleges bánásmódot igénylő személyek egyedi helyzetének kellő 

figyelembevétele; (ii) a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembevétele; (iii) valamint 

a család egységének fenntartása.
15

 

 

Amennyiben a Magyarországra érkező, magát kiskorúnak valló és kiskorúságának elismerését 

(kifejezetten) kérő (vagy nyilatkozattételre képtelen, de ügygondnokkal vagy törvényes 

képviselővel rendelkező) személy személyazonosításra alkalmas iratokkal és adatokkal nem 

rendelkezik, valamint a kiskorúnak látszó gyermek magát felnőttnek vagy a felnőttnek látszó 

személy magát kiskorúnak vallja, akkor a kétségek tisztázása végett, orvosszakértői vizsgálat 

kezdeményezhető a személy életkorának megállapítása céljából.
16

 Az elismerést kérő személy a 

menekültügyi eljárás során, köteles a hatóságokkal együttműködni.
17

 

 

Az elsődleges kormegállapítást egy rendőrorvos vagy egy rendőrség által felkért orvos végzi el. 

Az orvos feladata elsősorban a vizsgált személy személyes adatainak, a születési helyének és 

                                                 
13

 Haraszti: i.m. 17.o. 
14

 Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-2731/2012. számú ügyben. 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/143247/201202731.rtf/06c12e69-536a-4b7a-a09b-b3847334ee18 (Letöltve: 

2019.06.24.) 
15

 EMN Európai Migrációs Hálózat: A kísérő nélküli kiskorúak befogadása, hazatérése és integrációja érdekében tett 

intézkedésekre vonatkozó szakpolitikák és e kiskorúak száma Magyarországon 13. o. és 17. o. 

http://emnhungary.hu/sites/default/files/03_a_kisero_nelkuli_kiskoruak_befogadasa_hazaterese_es_inte_0.pdf 

(Letöltve (2019.06.24.) 
16

 Met. 44.§ 
17

 Met. 5.§ (2) bekezdése 
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idejének, valamint származási országának tisztázása. Ezen túlmenően érdeklődnie kell a személy 

családi- és magánéleti körülményeiről, illetve hazájából való menekülésének okairól. A 

kikérdezés sikerességének érdekében, valamint a gyermek meghallgatáshoz való jogának 

érvényesítése végett, egy tolmács is közreműködik a vizsgálat lefolytatása során. Az orvos ezen 

adatok feltárása után, a személy fizikai állapotát szemrevételezi. Megmérik az érintett testsúlyát 

és magasságát, megvizsgálják fizikai adottságait, valamint akár fogászati vizsgálatra is sor 

kerülhet, amely során megtekintik a fogak kopását, illetve felmérik a fogak állapotát, különös 

tekintettel a bölcsesség-fogak fejlettségére. 

 

Magyarországon a menekültügyi-eljárásban, a kormegállapításhoz a Greulich and Pyle (GP) 

módszert alkalmazzák, amely során a személy bal kezéről- és csuklójáról röntgenfelvételt 

készítenek, amelyet a GP Atlaszban összegyűjtött röntgen mintákkal hasonlítanak össze. Ebben 

az atlaszban 1000 középosztálybeli fiú és lány kéz és csukló röntgenfelvétele található meg. A 

pontosabb életkor meghatározás céljából, ezen módszer kiegészítéseként fogászati 

panorámafelvételre, valamint medence röntgenre is sor kerülhet.
18

 

 

 

3. A kísérő nélküli kiskorúak mindenek felett álló érdekének érvényesülése kapcsán levont 

konklúzió 
 

Véleményem szerint Magyarországon a kormegállapításhoz alkalmazott eljárási és vizsgálati 

módszerek sértik a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesülését, s ezen alapelv 

figyelembevételének hiányát tükrözik. Az elsődleges kormegállapítást a kiskorúakon egy 

rendőrorvos végzi el. Azonban az életkor meghatározásának sikeressége és pontossága 

érdekében, olyan orvosok hatáskörébe kellene ezt a feladatot utalni, akik a gyermekek, valamint a 

kormeghatározással kapcsolatos vizsgálati eljárások területen specializálódtak. Úgy gondolom, 

hogy az életkor megállapítása egy komplex feladat, amelyhez nem elegendő csupán a gyermek 

fizikai adottságainak vizsgálati eredményeit figyelembe venni. Életkorát nem lehet kizárólag 

külső megjelenésére, kinézetére, valamint az elkészített röntgenfelvételekre alapozni. A fizikai 

adottságok szemrevételezése mellett, felettébb fontos elvégezni a pszichikai fejlettség vizsgálatát 

is. 

 

A Gyermekjogi Bizottság által kiadott 6. számú általános kommentár elvárásainak véleményem 

szerint a magyar eljárás nem tesz eleget. A kommentár kiemeli, hogy a gyermek pszichikai 

fejlettségének felmérése, valamint szociális, kulturális és etnikai hátterének vizsgálata központi 

szereppel bír a kormeghatározás folyamán, továbbá fontos megállapítani, hogy a gyermek milyen 

ellátásra szorul és milyen védelemben kell részesíteni.
19

 A kormegállapításra alkalmazott hazai 

orvosi módszerek azonban véleményem szerint nem minden esetben vezethetnek pontos 

eredményre. Előfordulhat, hogy a gyermek csontozata az alultápláltság és az éveken át tartó 

nélkülözés miatt, nem a korának megfelelő ütemben fejlődött, valamint a súlyos bántalmazás és 

traumák következtében a nemi érés gyorsabb ütemben zajlott. Az Egyesült Királyságban működő 

gyermekorvosi kollégium véleménye szerint, ezen összetett faktorok végett, a kísérő nélküli 
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kiskorúak esetében alkalmazott kormeghatározásra nem lehet egzakt tudományként tekinteni, 

hiszen a hibahatár akár plusz-mínusz 5 év is lehet.
20

 

 

Problémásnak találom továbbá a kormeghatározás pontatlanságának lehetősége kapcsán a Met. 

azon rendelkezését, amely szerint a menekültügyi hatóság a menekültügyi eljárás lefolytatása (ha 

az elismerését kérő személyazonossága, illetve állampolgársága nem tisztázott, ennek 

megállapítása) céljából menekültügyi őrizetbe veheti azt az elismerését kérőt, akinek tartózkodási 

jogcíme kizárólag az elismerés iránti kérelem benyújtásán alapul.
21

 Ez alapján, akinél a 

személyazonosság pontos meghatározása nem volt sikeres, vagy korának megállapítása nem 

vezetett eredményre, azt, mint felnőtt menedékkérőt kell kezelni. Míg a kísérő nélküli kiskorú 

személyek őrizetbe vételének elrendelésére a hatóságoknak nincsen lehetőségük, addig a 

menekültügyi hatóság a személyazonosításra alkalmas iratokkal nem rendelkező Magyarországon 

tartózkodó felnőtt menedékkérő fogvatartását elrendelheti.
22

 

 

A Met. ezen rendelkezése a Gyermekjogi Egyezményben foglaltaknak nem tesz eleget, ugyanis 

aszerint kétség esetén a gyermek javára való döntés az elsődleges, és ha a személy életkora 

bizonyos pontossággal nem állapítható meg, akkor a kísérő nélküli kiskorú idegenrendészeti 

jogállása másodlagos, őt elsősorban gyermekként kell kezelni.
23

 Továbbá fontos hangsúlyozni, 

hogy az UNHCR kifejezetten szorgalmazza, hogy az államok hatóságai ne tartsanak fogva kísérő 

nélküli kiskorú személyeket és felnőtt hozzátartozóitól elszakított gyermekeket.
24

 

 

A magyar menekültügyi eljárás 2017 márciusában törvénymódosítás
25

 következtében 

változásokon ment keresztül. 2017 márciusa előtt nem lehetett kísérő nélküli kiskorút 

tranzitzónában elhelyezni és ott fogvatartani. Ha valószínűsíthető volt, hogy a Magyarországra 

illegálisan érkező és menedékkérelmet előterjesztő külföldi személy kiskorú, akkor őt 

gyermekvédelmi intézetben kellett elhelyezni, valamint számára gyermekvédelmi gyámot kellett 

kirendelni. A törvénymódosítás következtében azonban bevezetésre került az ún. “tömeges 

bevándorlás okozta válsághelyzet”
26

 (továbbiakban: válsághelyzet), amely tovább szigorított a 

kísérő nélküli kiskorúak helyzetén. A válsághelyzet fogalma azzal a céllal került bevezetésre, 

hogy hatékony jogi keretet teremtsen arra az esetre, ha Magyarország területére nagyszámú 

menedékkérő lép be.
27

 A válsághelyzet kormányrendelet útján rendelhető el, legfeljebb hat 

hónapra, amely azonban korlátlan alkalommal hosszabbítható meg.
28

 

 

A válsághelyzet idején a 14. életévét betöltött, de 18. életévét be nem töltött kísérő nélküli 

kiskorúak kikerültek a Gyermekvédelmi törvény (Gyvt.) személyi hatálya alól, tehát rájuk nem 
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lehet a törvényben megfogalmazott rendelkezéseket alkalmazni.
29

 Ezen változtatások lehetővé 

teszik a 14. életévét betöltött kísérő nélküli kiskorú kérelmező tranzitzónában való elhelyezését, 

idegenvédelmi fogvatartását, valamint a már korábban gyermekvédelmi intézményben elhelyezett 

14. évnél idősebb társaik visszaszállítását. Fontos kiemelni, hogy a tranzitzónákban tartott kísérő 

nélküli kiskorúak részére nem rendelnek ki gyermekvédelmi gyámot.
30

 

 

Ezen törvényi módosítások a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesülését sértik. A 

korábban már említett kormeghatározási eljárás hiányosságai miatt ugyanis gyakran előfordulhat, 

hogy egy 14. életévét be nem töltött gyermeket 14 és 18 év közötti személyként határoznak meg 

és ezért a válsághelyzet fennállásának ideje alatt tranzitzónában tartózkodását rendelhetik el. A 

tranzitzónában a kiskorúak részére nem rendelnek ki gyermekvédelmi gyámot, amely megfosztja 

a gyermekeket jogaik gyakorlásának és érvényesítésének lehetőségétől. Meglátásom szerint ezen 

rendelkezések és hiányosságok sértik azt a kötelezettséget, mely szerint “[a]z Egyezményben 

részes államok tiszteletben tartják a szülőknek vagy, adott esetben a helyi szokás szerint, a 

nagycsaládnak vagy a közösségnek, a gyámoknak vagy más, a gyermekért törvényesen felelős 

személyeknek azt a felelősségét, jogát és kötelességét, hogy a gyermeknek az Egyezményben 

elismert jogai gyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelően, iránymutatást és tanácsokat 

adjanak.”
31

 

 

A Gyermekjogi Civil Koalíció reagált a törvény-módosításra és ebben az összefüggésben 

hangsúlyozta, hogy az állam nem engedhet a gyermekek jogainak érvényesítésére és védelmére 

vonatkozó nemzetközi kötelezettségéből. Ezen kötelezettségeknek megfelelően, még 

válsághelyzetnek minősített esetekben is, a 18 éven aluli személyeket gyermekként kell kezelje és 

minden esetben figyelembe kell vegye és előtérbe kell helyezze a gyermek mindenek felett álló 

érdekét.
32

 

 

 

4. A kísérő nélküli kiskorúak hazai állampolgárokkal megegyező bánásmódjának 

érvényesülése 

 

Kutatásom második szegmense a kísérő nélküli kiskorúak hazai állampolgárokkal megegyező 

bánásmódban való részesítésének érvényesülését vizsgálta. Ezen állami kötelezettség a 

Gyermekjogi Egyezmény azon rendelkezésén alapul, amely szerint “a felnőtt hozzátartozóitól 

elszakított gyermek, a befogadó ország állampolgárságával rendelkező, vagy ott jogszerűen 

tartózkodó gyermekkel, azonos bánásmódra jogosult”.
33

 E rendelkezés alapján a kísérő nélküli 

kiskorúak az élet minden területén ugyanolyan bánásmódra jogosultak, mint az adott ország 

állampolgárságával rendelkező gyermekek. Ezen feltétel biztosítása az állam nemzetközi 

kötelezettsége. Vizsgálatom az egyenlő bánásmód érvényesülésének terén a kísérő nélküli 

kiskorúak gyermekvédelmi intézményben való elhelyezésére, az egészségügyi ellátásukra, 

valamint az oktatási rendszerben való részvételükre terjed ki. 
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4.1. A kísérő nélküli kiskorúak gyermekvédelmi rendszerben való elhelyezése 

 

A Gyermekjogi Egyezmény 20. cikke kijelenti, hogy “minden olyan gyermeknek, aki 

ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében 

nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére”, 

valamint ugyanez a rendelkezés az állam kötelezettségeinek körébe utalja a kísérő nélküli 

kiskorúak megfelelő, rehabilitációra alkalmas környezetben való elhelyezését és szükségleteiknek 

megfelelő gondozásban való részesítését. 

A Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) értelmében a menedékkérő kísérő nélküli kiskorúak teljesen, a nem 

menedékkérő kísérő nélküli kiskorúak pedig részben a magyar gyermekvédelmi rendszer 

személyi hatálya alá tartoznak. A Gyvt.-t nemcsak a menedékjogot élvező kiskorúak esetében 

kell alkalmazni, hanem a Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek 

védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezésének, a nevelési felügyelet elrendelésének 

vagy a gyám kirendelésének az elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy 

elháríthatatlan kárral járna. A törvény szerint a kísérő nélküli kiskorúak, az otthont nyújtó ellátás 

keretében teljes körű ellátásra jogosultak, amely magába foglalja a gyermek testi, értelmi és 

erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségügyi állapotának és egyéb szükségleteinek 

megfelelő, étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 

gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról való gondoskodást.
34

 Ha a kísérő nélküli külföldi 

kérelmező kiskorúsága megállapítást nyert, akkor a Gyvt. értelmében a magyar gyermekekkel 

azonos jogokat élvez.
35

 

 

A kísérő nélküli kiskorúak ellátásáért és befogadásáért felelős hatóság a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, amely jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

irányítása alatt áll. Magyarországon a kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése 2011 szeptemberéig a 

Bicskei Befogadó Állomás területén valósult meg. A Befogadási irányelv
36

 24. cikk (2) c) pontja 

alapján a menekültként elismerést kérő kísérő nélküli kiskorút 2011 májusától többek között 

elkülönített gyermekvédelmi intézményben is el lehet helyezni. 2011. május 1.-je óta a fóti 

Gyermekotthonban szervezik meg a menedékkérő kísérő nélküli kiskorúak elhelyezését. Ez az 

intézmény ellátást és gondozást biztosít a kiskorúak számára, valamint integrációs programokat 

működtetnek a gyermekek beilleszkedésének és rehabilitációjának elősegítése érdekében. A 

Gyermekotthonban zajló gondozásban, valamint az integrációs projektek és a kiskorúak 

oktatásának megszervezésében a civil szervezetek nagy segítséget nyújtanak, illetve 

közreműködnek a tolmácsok kirendelésében a kiskorúak számára.
37

 

 

A Gyermekotthonba érkező kísérő nélküli kiskorúak befogadását a szolgálatban lévő nevelők 

végzik. Az érkezés után a nevelők megszervezik a kiskorúak étkeztetését, elkészítik a gyermekek 

fekhelyét, élelemmel és higiéniás cikkekkel, tisztálkodási csomaggal látják el őket. A 
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Gyermekotthon munkatársai a fiatalok étkeztetésénél, valamint ünnepi szokásaik tekintetében, a 

vallási előírásokat figyelembe veszik. Az intézménybe érkező kiskorút tájékoztatják, hogy milyen 

jogai és kötelezettségei vannak, hová és milyen típusú intézménybe került, valamint megosztják a 

gyermekkel, hogy milyen orvosi vizsgálatok várnak rá a jövőben. Személyazonosítás céljából a 

kiskorúakról egészalakos képet készítenek, valamint rögzítik a személyleírását. A befogadás 

utolsó mozzanata a kiskorú lakószobában való elhelyezése. 

 

Az alapvető jogok biztosának a helyzetet tárgyaló jelentése
38

 szerint a fóti Gyermekotthon a 

fáradalmak és a traumák kipihenésére, valamint rehabilitációra alkalmas környezetet képes 

biztosítani a kísérő nélküli kiskorúak számára. A nyugodt és békés környezet pozitív hatással van 

a kiskorúak lelki állapotára. A gyermekek elhelyezésével kapcsolatos visszásságot az alapvető 

jogok biztosa nem talált. Vizsgálatának tapasztalatai szerint, a gyermekotthonban dolgozó 

személyzet odaadással és empátiával végzi munkáját, illetve hivatástudattal és szakmai 

felkészültséggel állnak a megoldandó problémák elé. A Gyermekotthonban továbbképzéseket 

szerveznek, olyan problémás területek fejlesztésére, amelyek alapvető fontossággal bírnak a 

kísérő nélküli kiskorúak speciális helyzetére nézve. A nevelők folyamatosan törekednek a 

kommunikációs nehézségek megoldására, valamint igyekeznek bizonyos nyelveket alapszinten 

elsajátítani. Azonban a kommunikációs akadályok mindennapi problémát jelentenek a 

Gyermekotthonban, az alapvető jogok biztosa egyik jelentésében kiemelte, hogy a nevelők 

gyakran csak számítógépes applikációk vagy fordító programok segítségével tudnak a 

gyermekekkel kommunikálni. 

 

A kísérő nélküli kiskorúak elhelyezése kapcsán komoly problémát jelent, hogy a kiskorúak 

többsége Magyarországra nem mint végső célállomásra, hanem mint egy átmeneti tartózkodási 

helyre tekint. A kísérő nélküli kiskorúak, gyakran a számukra gondozást és ellátást nyújtó 

Gyermekotthont hátrahagyva, ismeretlen helyre távoznak. Ez komoly veszélyt jelent a 

gyermekekre nézve, ugyanis egy idegen országban, egyedül kelnek útra, amely könnyen a 

kizsákmányolás, embercsempészet, valamint a bűnözés egyéb formáinak áldozatává teheti őket. 

Ha a kiskorú hatvan napon belül nem tér vissza a Gyermekotthonba, akkor ideiglenes hatályú 

elhelyezését megszüntetik.
39

 Az idézett ombudsmani jelentésben ezen probléma különös 

figyelmet kapott, nevesül, hogy a Rigó Lajos Gyermekotthon 99 kísérő nélküli kiskorút fogadott 

be, akik átlagosan öt napot töltöttek az intézmény területén, majd ismeretlen helyre távoztak. A 

leghosszabb ideig (84 nap) egy koszovói kiskorú tartózkodott a Gyermekotthonban. Egy jól 

működő szociális jelzőrendszer hiányában, a kísérő nélküli kiskorúak többségének tartózkodási 

helye eltávozását követően pontosan nem állapítható meg, keresésük nem vezethet megfelelő 

eredményre, amely a kiskorúak szociális biztonságát veszélyezteti. 

 

 

4.2. A kiskorúak egészségügyi ellátása 

 

A hosszú és veszélyes utazás során a Magyarországra érkező kísérő nélküli kiskorúak gyakran 

bizonyos betegség és fertőzések áldozatai lehetnek. A Gyermekotthonba érkező kiskorúak 

sokszor rühesek, tetvesek, valamint előfordul, hogy olyan fertőző betegségektől szenvednek, 

amelyre csak huzamosabb idő elteltével, többszörös orvosi vizsgálatok következtében derül fény. 
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Ilyen esetben, a többi gyermek egészségének védelme érdekében, valamint a fertőzött kiskorú 

gyógyulásának elősegítése végett, indokolt a gyermeket a közösségtől elzártan, egy elkülönített 

helyiségben elhelyezni, fertőző betegségének megszűnéséig. Kifejezetten a fertőző betegek 

elkülönítését szolgáló helyiséggel azonban a fóti Gyermekotthon nem rendelkezik, amely az 

alapvető jogok biztosa szerint a kiskorúak testi és lelki egészséghez való jogát sérti.
40

 Ezzel nem 

csak a már fertőző betegségtől szenvedő kiskorú gyógyulását, hanem azon gyermekek egészségét 

is veszélyeztetik, akik a fertőző beteg közvetlen környezetében tevékenykednek. A kiskorúak 

azonban nem csak fertőző betegségekkel, hanem komoly mentális problémákkal és lelki 

gyötrelmekkel is meg kell, hogy küzdjenek. 

 

A kiszolgáltatottság, a szülői felügyelet hiánya, valamint a veszélyes és traumatikus utazás és 

átélt események következtében lelki állapotuk állandó megpróbáltatásnak van kitéve. A 

Gyermekotthon munkatársai szerint, szinte mindegyik gyermek valamilyen poszttraumás stressz 

szimptómától szenved, illetve alvászavarok is megjelennek a kiskorúaknál.
41

 Ennek a 

problémának a rendszeres kezelésére, azonban a gyermekek mellé kirendelt 

gyermekpszichológus és tolmács hiányában nincsen állandó lehetőség. 

 

A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők számára a befogadó ország gyermekkorú 

állampolgáraival megegyező megelőző, rehabilitáló és sürgősségi ellátást kell biztosítani. A 

kísérő nélküli kiskorúak, mint különleges bánásmódot igénylő személyek, sokrétű és összetett 

pszichés, valamint fizikai problémáiból adódó szükségletei különös figyelmet igényelnek. Az 

egészségügyi ellátás tekintetében a legnagyobb kihívást a kommunikációs akadályok okozzák. 

Az alapvetően szűkös erőforrások nem minden esetben teszik lehetővé egy szakképzett tolmács 

jelenlétét.
42

 

 

 

4.3. A kísérő nélküli kiskorúak oktatáshoz való jogának érvényesülése 

 

A Gyermekjogi Egyezmény szerint: “Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek 

az oktatáshoz való jogát, és különösen e jog gyakorlásának fokozatos, az esélyegyenlőség alapján 

való gyakorlása céljából, az alapfokú oktatást mindenki számára kötelezővé és ingyenessé 

teszik.”
43

 Tehát az Egyezményben részes államoknak valamennyi gyermek számára, az ország 

állampolgárságával rendelkező gyermekekhez hasonló feltételekkel kell, hogy biztosítsa a 

részvételt az oktatási rendszerben. 

 

Az alapvető jogok biztosának „fóti jelentése” alapján, a Gyermekotthonba érkező valamennyi 

kísérő nélküli kiskorút képesek egy hónapon belül alapfokú vagy középfokú oktatási 

intézményben elhelyezni. Nagyszámú kísérő nélküli kiskorú semmilyen oktatásban való 

részvételt igazoló dokumentummal nem rendelkezik. A megfelelő iskolai oktatás biztosításához 
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számos szempontot figyelembe kell venni.
44

 A Fóton élő kiskorúakat a Gyermekotthon 

kezdeményezésére helyezik el a különböző oktatási intézményekben. Az iskolába érkező kísérő 

nélküli kiskorúak először egy nyelvi felzárkóztató programon vesznek részt, amelynek keretei 

között maximum 15 főből álló felzárkóztató csoportokba kerülnek. A beosztott csoportokban a 

gyermekek heti 20 órában magyart tanulnak. A kiskorúak a magyar nyelvi tudásuk, valamint más 

tantárgyak ismereteitől függően tudásszintű felzárkóztató csoportokba kerülnek vagy a 

teljesítményük alapján akár szakiskolai, szakközépiskolai képzésben lesznek elhelyezve, 

bizonyos esetekben pedig gimnáziumi képzésben részesülhetnek. Az utóbbi esetekben a magyar 

tanulókkal együtt, egy osztályban tanulnak. Az intézményekben oktató pedagógusok többsége 

jelezte, hogy a sikeres munkavégzés érdekében hasznos lenne, ha információt kaphatnának a 

menedékjogot élvező tanuló származási országáról, kultúrájáról és szokásairól, valamint, ha a 

menedékjogi eljárás tartalmáról is felvilágosítást kaphatnának.
45

 Ilyen képzés azonban nem áll a 

multikulturális képzésben oktató tanárok rendelkezésére. Annak ellenére, hogy a gyermekek 

magyar nyelvi oktatásban részesülnek, gyakori a nyelvi akadályok előfordulása, mely negatív 

hatással lehet az oktatás folyamán. 

 

 

4.4. A kiskorúak egyenlő bánásmódhoz való jogának érvényesülése kapcsán levont 

konklúzió 

 

Abban az esetben, ha a kísérő nélküli külföldi kiskorúsága megállapítást nyer, akkor a Gyvt. 

értelmében a gyermekek védelme és ellátása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell 

tartani.
46

 A magyar törvényi szabályozás kifejezetten nevesíti a kísérő nélküli kiskorúak egyenlő 

bánásmódhoz való jogát, azonban míg normatív szinten ezen jog élvezésének a lehetősége 

megjelenik, addig a gyakorlatban nem minden esetben érvényesül megfelelően. A fóti 

Gyermekotthon Budapest területétől való távolsága megnehezíti bizonyos ellátások 

lebonyolítását. A Gyermekotthon nem rendelkezik állandóan jelenlévő, a gyermekek nyelvét 

beszélő tolmácsokkal, ezért ezen a téren, a személyzet a civil szervezetek folyamatos segítségére 

szorul. 

 

Magyarország Kormánya 2019-ben a fóti Gyermekotthon végleges bezárása felől döntött, amely 

nemcsak a kísérő nélküli kiskorúakra nézve jelent problémát, hanem az ott élő, gyermekvédelmi 

ellátásban részesülő magyar állampolgárságú gyermekekre is.  A gyermekeket szétszórtan, 

Kalocsán, Aszódon, Zalaegerszegen, valamint Budapesten fogják elhelyezni.
47

 A Kormány célja 

a “korszerűtlen” gyermekotthonok bezárása és a gyermekek modernebb gyermekvédelmi 

intézményekben való elhelyezése – amely célnak feltehetően a fóti Gyermekotthon nem felelt 

meg. Érdekes ellentétben áll ezzel a kormányzat végrehajtó hatalmi tevékenysége körében 

okozott alkotmányos visszásságokat vizsgáló ombudsman már „fóti jelentése”, amelynek 

értelmében a Gyermekotthon megfelelő a traumák és a megrázkódtatások kipihenésére, 

rehabilitációra alkalmas, békés környezetet képes biztosítani az ott élő gyermekek számára.
48
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Véleményem szerint a fóti Gyermekotthon bezárása az ott élő gyermekek legfőbb érdekeinek 

ellentmond. A Gyermekotthonban élő kísérő nélküli kiskorúak súlyos traumákat éltek meg, ezért 

biztonságra, stabilitásra és egy állandó, megszokott közösségre van szükségük. Az otthonban 

családias közegre, valamint új baráti kapcsolatokra találtak, amelyek kialakulása a gyermekek és 

a nevelők között, hosszú hónapok munkájába tellett. A megszokott környezettől és közösségtől, 

ismerős arcoktól való elszakadás a gyermekekben a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság érzését 

kelthetik, amely negatív hatással lehet a kiskorúak lelki állapotára és fejlődésére. 

 

A kísérő nélküli kiskorúak egészségügyi ellátása kapcsán az egyenlő bánásmód, valamint a 

gyermekek testi és lelki egészséghez való jogának sérülése is tapasztalható. Egy elkülönített 

fertőző betegek számára kialakított helyiség hiánya, ahol a betegségtől szenvedő gyermekek 

gyors és szakszerű ellátásban részesülhetnének, súlyosan veszélyezteti a kiskorúak egészségét és 

felépülési lehetőségeit. Ennek pótlásával nemcsak a beteg gyermek, hanem a körülötte élő 

kiskorúak egészségi állapotát is veszélyezteti. 

 

Véleményem szerint azzal, hogy a magyar oktatási rendszerben való elhelyezésüket egy hónapon 

belül megvalósítják, valamint számukra külön nyelvi felzárkóztató csoportokat biztosítanak, a 

kísérő nélküli kiskorúak oktatáshoz való joga érvényesül. A felkészítő csoportok célja a későbbi 

integrálás biztosítása, valamint a megfelelő nyelvi alapok megteremtése a gyermekek számára. 

Bizonyos hiányosságok azonban az oktatás terén is fellelhetők. A nyelvi és kulturális akadályok 

nehézséget okoznak nemcsak a gyermekek, hanem az oktatók számára is. Kutatásom során ennek 

ellenére találkoztam olyan adatokkal, amelyek alapján a tanítók kérése ellenére sem részesítették 

őket megfelelő továbbképzésben e probléma kezelésére. 

 

 

5. Záró gondolatok 

 

Úgy gondolom, kétségkívül megállapítható, hogy a kérelmező kiskorúak kifejezetten 

kiszolgáltatott helyzetben vannak, és rengeteg nehézséggel kell megküzdeniük. Az elsődleges 

kormeghatározás elvégzése során, már Magyarországra érkezésükkor sérül mindenek felett álló 

érdekeik érvényesülése, amely megpecsételheti sorsukat a menekültügyi rendszerben. A 

korábban említett kormeghatározási eljárás hiányosságai, a törvénymódosítások, valamint a fóti 

Gyermekotthon bezárása figyelmen kívül hagyja a kísérő nélküli kiskorúak mindenek felett álló 

érdekét. 

 

Véleményem szerint, a gyermekvédelmi ellátás, valamint a fóti Gyermekotthon hiányosságainak 

kezelésére a megoldás nem az, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő 14. életévét betöltött 

külföldi kiskorút kiveszik a Gyvt. hatálya alól, valamint a számára – és még sok más gyermek 

számára – otthont nyújtó Gyermekotthont bezárják, amivel megfosztják őt a már megszokott, 

stabil környezetétől. Ezen törvényi szabályozások a gyermekek mindenek felett álló érdekét és 

egyenlő bánásmódhoz való jogát súlyosan sértik. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy pozitív 

visszajelzések is fellelhetők, különösen a Gyermekotthon munkatársainak oldaláról. A nevelők 

odaadással és szeretettel, a gyermekek kulturális és vallási szokásaikat tiszteletben tartva, 

igyekeznek megfelelő gondozást nyújtani a kiskorúak számára.
49
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A kísérő nélküli kiskorúak olyan súlyos traumákat éltek meg, amelyeket valamennyien el sem 

tudunk képzelni. Ha ezek a gyermekek egyenlő esélyt kapnak egy új élet megkezdésére és 

empátiával, tisztelettel, valamint integrációjukra való hajlandósággal kezelik őket, továbbá a 

nemzetközi egyezményekben és a magyar jogi szabályozásban megjelenő jogaikat figyelembe 

véve megfelelő védelemben és ellátásban részesítik őket, akkor a magyar társadalom ékes részét 

képezhetik a jövőben. 

 

A Magyarországra érkező kísérő nélküli kiskorúak védelmezése és segítése nem csak nemzetközi 

egyezményekből, valamint jogszabályokból fakadó állami kötelezettségünk, hanem humanitárius 

és embertársi kötelességünk is. 


