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 „A JOG EGYENLŐSÉGE –  AZ EGYENLŐSÉG JOGA”  
 

 

 

Tóth Judit: 

A hazai menekültügy emberi jogi mérlege 
 

 

 

1. Kivándorlás vagy bevándorlás? 

 

Weöres Sándor gyermekversében a medve töpreng arról, hogy a barlangból kibújás vagy a 

bebújás-e a jobb megoldás, ha még bizonytalan a tavasz érkezése.
1
 Hasonlóan nehéz a 

közvélemény előtt valódi társadalmi kérdéseket felvetni és megvitatni. Az immigrációt (ti. 

bevándorlást) kizárólag gyűlöletkeltő és riasztó jelenségnek feltüntető kormányzati 

kommunikációval szemben az elvándorlást (ti. emigrációt) kisebb intenzitású társadalompolitikai 

vita és figyelem övezi. Pedig 2017 elején az EGT országokban és Svájcban élő magyar 

állampolgárok száma már meghaladta a 461 ezer főt. 

 

Világszerte 637 ezer olyan személy él, aki Magyarországon született, majd távozott, ez a mai 

népesség 6,6 %-a. 2010 és 2016 között 78 ezer külföldön született gyermeket anyakönyveztek 

Magyarországon, vagyis legalább minden hatodik magyar állampolgárságú gyermek külföldön 

születik. Ugyanakkor a külföldön munkát vállaló népesség egy része (az időszakosan külföldön 

tartózkodók vagy ingázók) nem jelenik meg a fogadó országok bevándorlási statisztikáiban. A 

visszavándorlások ellenére, a főbb európai célországokban tartózkodó magyar állampolgárok 

száma az utóbbi években is tovább emelkedett. Köztük a férfiak és a szakmunkások, valamint a 

felsőfokú végzettségűek felülreprezentáltságát mutatták ki,
2
  ez tehát a társadalom jövőjére és a 

termékenységre is kihat. Az elvándorolt magyarok mintegy ötöde hazautalja havi jövedelme 10-

30%-át, ebből legalább 67 ezer háztartás jut anyagi forráshoz, amely sokaknak a megélhetéshez 

és általában a nemzeti jövedelemhez, fizetési mérleghez járul hozzá. 2016-ra a hazautalások 

összege elérte a 700 millió eurót.
3
 

 

Európai összehasonlításban azonban Magyarországon alacsony a külföldi állampolgárok 

népességen belüli aránya, hiszen az országban élő és tartózkodó külföldi állampolgárok száma 

2017 elején 151 ezer fő, 2018 elején közel 162 ezer volt a KSH szerint.
4
 A Bevándorlási és 

Menekültügyi Hivatal (BMH) szerint ugyanakkor ez a szám 2017-ben 217 ezer, 2018-ban 

összesen 242 ezer volt, ide értve az uniós polgárokat és a harmadik ország polgárait, akik itt 

                                                 
1
 „Jön a tavasz, megy a tél,/Barna medve üldögél:/- Kibújás vagy bebújás?/Ez a gondom óriás!/Ha kibújok, 

vacogok,/Ha bebújok, hortyogok:/Ha kibújok, jót eszem,/Ha bebújok, éhezem./Barlangból kinézzek-e?/Fák közt 

szétfürkésszek-e?/Lesz-e málna, odú-méz?/Ez a kérdés de nehéz!” (Weöres Sándor: A medve töprengése)  
2
 Gödri Irén: Nemzetközi vándorlás. In: Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 

2018, Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 2018. 237-270.o. 
3
 Kajdi László: Hazautalások Magyarországra – egy új adatfelvétel első eredményei. Hitelintézeti Szemle, 2018/3., 

85-108.o.  
4
 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnvn001b.html (Letöltve: 2019.04.24.) 
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élnek és tartózkodnak különböző engedélyekkel, igazolásokkal.
5
 2017-ben az EU28 

népességének 7,5 %-a külföldi állampolgár és 11 %-a külföldi születésű volt, a magyarországi 

népesség körében ezek az arányok sokkal alacsonyabbak, 1,6 illetve 5,2 %-os. Talán a 

menekülteket nem vettük számba? 

 

2000 és 2019 között több mint 325 ezer menekültkérelmet nyújtottak be, de kevesebb mint 10 

ezer személy kapott menekült/oltalmazott/befogadott státuszt, és ebből 2018-ra csupán 4400 fő él 

itt, azaz a népesség 0,04 %-a, függetlenül a háborús és elnyomó rezsimekből milliós létszámú 

meneküléstől. A meglehetősen szigorú nemzetközi védelmi eljárás hazai adataiból (1. ábra) is 

látszik, hogy kevés külföldi kap védelmet és még kevesebbnek sikerül Magyarországon az 

újrakezdés. Azaz nem vállalunk nagy terheket a menekültekkel kapcsolatosan az EU többi 

államához képest. 

 

 
1.ábra: Az elismerési ráta az összes (lefolytatott) kérelmekhez képest (Forrás: Eurostat)

6
 

 

                                                 
5
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=177&Itemid=1232&lang=hu 

(Letöltve: 2019.04.24.)  
6
 Az átvett ábra eredeti forrása: 

https://hvg.hu/gazdasag/201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt 

(Letöltve: 2019.04.24.) 
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Ha pedig egyre kevesebb az országban a kérelmező és a védelemben részesített, akkor 

nyilvánvalóan egyre kevesebb lesz a jogsértések száma, javul a védelmet igénylőkkel kapcsolatos 

bánásmód. Vagy mégsem? 

 

 

2. A hazai jogi környezet  

 

Az Alaptörvény menedékjogra vonatkozó szövegét a Hetedik módosítás 2018-ban nagyban 

átalakította,
7
 szinte olyan mértékű alapjogkorlátozást vezetve be, amely a lényeges tartalom 

érvényesítését, nevezetesen az emberi jogi szabályokban foglalt minimumok teljesítését 

akadályozza.
8
 Ugyanis általánosságban tilalmazza az ’idegen népesség’ betelepítését, noha azt 

senki sem tervezi, hiszen csak a hazai hatóság engedélyével történhet az országba belépés és 

tartózkodás, kivéve a szabad mozgás jogával rendelkező (uniós) polgárokat; a külföldiek 

törvénytelen vagy csoportos kiutasítását; valamint külföldiek olyan eltávolítását, ha azáltal más 

országban kínzásnak, embertelen bánásmódnak vagy halálbüntetés veszélyének lennének kitéve. 

Másfelől a módosítás kizárja a menedékjogból, mint a mérlegelés körébe tartozó jogállásból 

azokat, akit nem a megnevezett okból üldöznek/üldözhetnek és nincs más ország a 

védelmezésükre, avagy lenne biztonságos tranzit ország, de a külföldi azt nem vette igénybe. A 

magyarországi védelem tehát csak végső és kivételesen hozzáférhető, ráadásul azzal megtoldva, 

hogy minősített többséggel elfogadható törvényben szabad kezet kapott a törvényhozó. Ugyanis 

azt, hogy mi az alapjog lényeges tartalma és miként kell azt biztosítani, az alkotmányozó hatalom 

nem szabályozta. Csupán azt rögzítette az Alkotmánybíróság, hogy a biztonságos tranzit 

országon átutazott személynek „alapjogilag védett igénye van arra, hogy kérelmét az illetékes 

hatóság a menedékjog biztosításának alapvető szabályairól szóló, az Alaptörvény XIV. cikk (5) 

bekezdése szerinti sarkalatos törvény alapján elbírálja. Ezen alapjogilag védett igény 

következtében az Országgyűlés feladata, hogy a menedékjog biztosításának alapvető szabályait 

sarkalatos törvényben rögzítse”.
9
 

 

A Genfi egyezmény (1951) részeseként
10

 azonban Magyarország számára a menedékjog 

biztosítása vállalt nemzetközi kötelezettség is egyben, bár erre az alaptörvényi passzus külön nem 

utal. A menedékjogi törvény
11

 ezt pótolja, hiszen figyelemmel van Magyarország nemzetközi 

kötelezettségeire, valamint a nemzetközi jog általánosan elismert alapelveire, az Európai Unió 

menekültpolitikájára, sőt a hazájukat elhagyni kényszerülők emberi jogainak és alapvető 

szabadságainak védelmére, valamint a segítő egyesületi munka támogatására – a preambulum 

szerint. Másfelől viszont ugyanez a preambulum nem utal arra, hogy a törvény célja az alapjog és 

                                                 
7
 XIV. cikk (1)-(5) bekezdését érintette az Alaptörvény hetedik módosítása (2018. június 28.) 

8
 Nagy Boldizsár: A magyar menekültügy hét főbűne. Élet és Irodalom, 2017/51-52., 20.o.; Nagy, Boldizsár: 

Hungarian Asylum Law and Policy in 2015–2016: Securitization Instead of Loyal Cooperation. Grman Law Journal, 

2016/6, 1033-1081. o. 
9
 2/2019. (III. 5.) AB határozat [43] 

10
 1989. évi 15. törvényerejű rendelet a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott 

egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv 

kihirdetéséről 
11

 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról (Metv.) 
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a menedékhez való emberi jog szabályozása.
12

 Bár magát a törvényt 2007 óta 379 ponton 

módosították (2019 januárjáig legalább 24 alkalommal), a törvény hivatkozik: 

 

a) a biztonságos ország fogalmára (különösen a visszaküldés tilalmának betartásával); 

 

b) a menekültek úti okmányra való jogosultságára; valamint 

 

c) arra, hogy a törvény rendelkezéseit (különösen a menekültként elismerés és kizárás 

feltételeit) a Genfi egyezménnyel, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok 

védelméről szóló (Római) Egyezménnyel (másutt: Emberi Jogok Európai Egyezménye, 

EJEE, 1950) összhangban kell alkalmazni. 

 

Mindez azonban nem állja útját a nem egyezmény-konform szabályozásnak, például az ismételt 

kérelemre, újabb kizáró okokra, a legitim kizáró okok kitágítására, valamint a menekültügyi 

őrizetre vonatkozóan.
13

 Az alábbiakban az emberi jogi teljesítményt négy pillérre építve 

vizsgáljuk meg: az Európa Tanács, az ENSZ, az Európai Unió dokumentumai, valamint a civil 

jogvédők jelentései/társadalmi kontrollt jelentő visszajelzései alapján. 
 
 

3. Az ENSZ mércéi 

 

A legjelentősebb ENSZ emberi jogi egyezmények alkalmazásáról szóló rendszeres jelentési rend 

(egyetemes időszaki felülvizsgálat, UPR) tükröt tart az ország elé: vajon a kormány által készített 

beszámolóra milyen kérdések érkeznek és a vita után milyen ajánlások születnek az Emberi 

Jogok Bizottságában, rámutatva a leginkább kritikus pontokra. A 2018 tavaszán megtárgyalt 

magyar jelentéshez készített kommentár és ajánlás
14

 meglehetősen nagy teret szentelt a 

jogállamiságnak és a menekülteknek. 

 

a) Erősíteni kell a jogalkotási folyamatot, különösen az emberi jogok élvezetét érintő 

jogszabályok tekintetében, biztosítva, az átlátható, befogadó és társadalmi részvételen 

alapuló folyamatot, ide értve az ellenzéket, a civil társadalmat, az egyéb érintett feleket, 

megfelelő időt és nyilvánosságot biztosítva a javaslatok és módosítások értelmes 

vizsgálatához; 

 

b) Aggályos az utóbbi években elfogadott, a migrációval kapcsolatos jogalkotási reform, 

annak negatív hatása miatt, mivel meggátolhatja az ország területére irányuló illegális 

migrációt, amely szerint az összes menedékkérőt a tranzit zónában kell elhelyezni és oda 

                                                 
12

 A preambulum a 2011. évi CLXXV. törvény 172. § a) pontja, a 2011. évi CCI. törvény 308. § a) pontja és 309. §-a 

szerint módosított szöveg. 
13

 Köves Nóra: Menekültügy – humanitárius vagy politikai válsághelyzet? Fundamentum, 2015/4., 73-82.o.; Tóth 

Judit: „…a hazájukat elhagyni kényszerülők emberi jogainak és alapvető szabadságainak védelmére”. Fundamentum, 

2015/4., 61-66.o. 
14

 Concluding observations on the sixth periodic report of Hungary, Human Rights Committee, 122nd session (12 

March-6 April 2018, CCPR/C/HUN/CO/6) 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnm97%2BRfSonZvQ

yDICMC7to7lkIHViwiffCrjxVJVYr7AYGd1bD3LqpWwx7fjwdowp0XO09j1KeHx2S0%2Be4%2FGUZf4WEtz0X

6rsDTNt6FAcrQ (Letöltve: 2019.04.24.) 
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automatikusan átrakni a menedékjogi eljárás idejére, kivéve a tizennégy éves kor alatt 

azonosított kísérő nélküli gyermekeket. Ugyanis ez a megoldás nem felel meg az 

Egyezségokmányoknak, mivel (i) hosszú és határozatlan idejű; (ii) nem vizsgálják meg az 

érintettek sajátos szükségleteit, (iii) a tranzit zónában a körülmények eleve nagyon 

szegényesek, és (iv) az eljárási garanciák hiányoznak az automatikus fogva tartással, a 

személyes szabadság korlátozásával szemben. A tranzit zónában tartást elrettentő 

eszközként használják a jogellenes belépés ellen, nem pedig az egyénre szabott kockázat-

meghatározás alapján; 

 

c) Az Emberi Jogok Bizottsága 35. Általános Kommentárja (2014) a személy szabadságáról 

és biztonságáról irányadó e téren; így például tartózkodni kell minden menedékkérő 

automatikus tranzitban lehelyezésétől, amely korlátozza szabadságukat, és minden 

esetben külön-külön értékelni kell az elhelyezés szükségességét, minimalizálni a 

befogadáskor a fogva tartást, amelynek arányosnak és szükségesnek kell lennie az egyén 

körülményeihez képest, továbbá biztosítani kell felette a rendszeres bírósági 

felülvizsgálatot; a kérelmezők fogva tartása helyett alternatív megoldásokat kellene 

alkalmazni, amely itt hiányzik; 

 

d) A visszaküldés tilalmáról szóló biztosítékok nem megfelelőek, így a 2016 júniusában 

először bevezetett rendőrségi felhatalmazás, hogy visszafordítson olyanokat, akik 

szabálytalanul átlépték a határt, és a határtól számított 8 kilométeren belül visszatartsák a 

belépőt a magyar területen, amit aztán kiterjesztettek az állam teljes területére (2019. 

szeptemberig); valamint a 191/2015. (VII.21.) Korm. rendelet, amely Szerbiát 

„biztonságos harmadik országnak” minősíti – ezek minimalizálják az esélyt a 

menedékjogi kérelem benyújtására, a jogorvoslatra, miközben megnőtt a kollektív és 

erőszakos kiutasításokról szóló beszámolók száma, ideértve a súlyos rendőri erőszak 

alkalmazásáról szóló eseteket (bántalmazás, kutyák vagy gumilövedék alkalmazása, egy 

ember halála a Tiszában); 

 

e) A gyermek menedékkérők és a kísérő nélküli kiskorúak tranzitzónában való elhelyezése 

problémás, ott az életkor meghatározása nem megfelelő, a rendőrorvos által végzett vizuális 

vizsgálaton alapul, és pontatlan. Sérül továbbá a gyermekek oktatáshoz való megfelelő 

hozzáférése, a pszichológiai, a szociális szolgáltatások és jogi segítség (képviselő, gyám) 

hiánya miatt pedig helyzetük kritikus – azaz nem érvényesül a gyermekek legjobb érdeke 

sem; 

 

f) Nem felel meg a Velencei Bizottság (2017) javaslatának
15

 a külföldről támogatott civil 

szervezetek átláthatóságáról szóló törvény, mert indokolatlan, nehézkes és korlátozó 

követelmények között működhetnek a civil szervezetek (regisztráció a „külföldi támogatott 

szervezeteknek” a 2017. évi LXXVI. tv.  szerint), jelentéstételi követelményeket és pénzügyi 

terheket ró a „migránsokat támogató szervezetként” minősített civilekre, 25 %-os adót vet ki 

a menekültek/kérelmezők és bevándorlók jogainak védelmével foglalkozókra, a nyolc 

kilométeres zónától elzárja a segítőket, megbünteti a tájékoztató anyagok készítőit az 

                                                 
15

 CDL-AD(2017)015-e Hungary - Opinion on the Draft Law on the Transparency of Organisations receiving 

support from abroad (20 June 2017) https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)015-e 

(Letöltve: 2019.05.01.) 
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állítólagos nemzeti biztonsági érdekek és a közérdek veszélyeztetése alapján, ezért sürgeti a 

„Stop Soros”
 16

 törvény visszavonását is. 

 

Magyarországon 2015. január 1-től, a Kínzás Elleni Egyezmény Fakultatív Jegyzőkönyve 

(OPCAT) alapján,
17

 nemzeti megelőző mechanizmusként (NMM) az alapvető jogok biztosa 

vizsgálja a fogva tartási helyeken a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot. 

Csak 2015-ben járt menekülteket elhelyező intézményben, ahol a különböző élethelyzetű 

emberek közös elhelyezését, az őrszemélyzet felkészültségét, az orvosi és pszichológiai 

segítséghez jutás feltételeit, valamint a gyermekek jogait találta kritikusnak.
18

 Talán erre is 

tekintettel végzett, előre be nem jelentett látogatást a fóti Károlyi István Gyermekközpont Kísérő 

Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonában 2015 szeptemberében,
19

 amelyről jelentést ígértek, de 

arra nem került sor, és időközben a debreceni befogadó állomást és a fóti intézményt is 

felszámolták. 

 

Az ENSZ elé kerülő, fentebb citált jelentéshez az Emberi Jogok Bizottság kiegészítő 

információkat is beszerez a jogvédő civil szervezetektől (shadow reports). A Magyar Helsinki 

Bizottság és Amnesty International kiegészítő jelentése például a következőkre hívja fel a 

figyelmet a menekültekkel kapcsolatosan:
20

 

 

a) A kormány jelentéséből kimaradt, hogy 2016-ban jelentős átalakításon esett át a 

menekültügy. Például az elismert menekültek és a kiegészítő védelemben részesülők 

integrációját elősegítő egyedi támogatási rendszert megszüntették (így felszámolták az 

integrációs szerződéseket, csak a már megkötöttek működtek 2018 júniusáig); bevezették 

a menekült/másodlagos védelmei státusz kötelező és automatikus felülvizsgálatát legalább 

hároméves időközönként; a menedékkérők részére havi pénzbeli juttatást megszüntették 

(7 125 Ft /fő); miként a menedékkérő gyermekeknek nyújtott iskolakezdési támogatást is. 

Különösen a lakhatás 30-60 nap utáni megszüntetése aggályos, mert ez a menekültek, 

védelemben részesítettek hajléktalanságához és másik országokba tovább vándorlásához 

vezet. 

 

b) A menedékjogi eljárásban 2018-tól bevezetett bírságolás önkényes: a Hivatal 40 - 2000 

USD közötti eljárási bírságot szabhat ki egy magánszemélyre (például a menedékkérő 

képviselője) és 40 - 4000 USD-t jogi személyre (például egy civil szervezetre), ha úgy 

véli, hogy a képviselő akadályozza vagy késlelteti a menekültügyi eljárást, noha a 

törvények nem határozzák meg, hogy milyen akadályok vagy késleltetési módok vezetnek 

el ide; 

 

                                                 
16

 2018. évi VI. törvény egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos 

módosításáról, amely 2018. július 1-jén lépett életbe 
17

 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy 

büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve 
18

 Jelentés a Debreceni Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ vizsgálatáról, 2015. (AJB-366/2015. számú ügy) 
19

 http://www.ajbh.hu/documents/10180/1787026/F%C3%B3t_knk_r%C3%B6vidh%C3%ADr.pdf/f799cf9b-417d-

4f0c-abdc-7b921e1c6c31 (Letöltve: 2019.04.23.) 
20

 Submission by the Hungarian Helsinki Committee regarding the Sixth Periodic Report of Hungary to the UN 

Human Rights Committee for consideration at its 122nd Session (March–April 2018); Amnesty International: 

Submission to the United Nations Human Rights Committee (122nd Session, 12 March-6 April 2018) 
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c) A kérelmezők „tranzitövezetekben” történő bezárása, az erősen őrzött konténer táborok 

Magyarország külső szárazföldi határainál önkényes szabadságvesztést jelentenek, a 

menedékkérők, kiskorúak hetekig ott tartása és az igazságszolgáltatás hiánya miatt nem 

megfelelő védelem az embertelen és megalázó bánásmód valódi kockázata ellen; 

 

d) A határnál erőszakot alkalmazó rendészeti munkatársak elleni nyomozás és felelősségre 

vonás gyakran elmarad, pedig a bíróság elé kerülő ügyekben elmarasztaló döntés születik 

(legutóbb két ügyben), azaz a gyanú a bejelentések és a sajtóhírek alapján megalapozott, 

hiszen Szerbiában a nemzetközi civil szervezetek 2015-2017 között több száz 

visszaküldött ember panaszát regisztrálták. 

 

Nagyban fenyegeti a menekülteket segítő civilek tevékenységét a „Stop Soros” törvény, amely 

bevezette a 25 %-os bevándorlási különadót, valamint a Büntető Törvénykönyvbe bekerült, a 

„jogellenes bevándorlás elősegítése, támogatása” nevű bűncselekmény, amely 

szabadságvesztéssel bünteti, ha valaki „szervező tevékenységet folytat annak érdekében”, hogy 

arra nem jogosult külföldiek menedékjogot kapjanak, és például e célból „információs anyagot 

készít, terjeszt vagy ilyenre megbízást ad [illetve] hálózatot épít vagy működtet”. A jogvédők az 

első pillanattól tiltakoztak, mert nehezen értelmezhetőnek tartották a törvényszöveget, és 

indokolatlannak a büntetőjogi fenyegetést. A szabály a saját hazájukból menekülő emberek 

jogvédelmét és segítését lehetetlenné teszi, bár több szervezetnek ez alapító okiratában is szereplő 

célja, ahogy az államnak meg kötelessége a védelemben részesítés. 

 

Az Amnesty International az Alkotmánybírósághoz fordult, mert alkotmánysértőnek érezte a 

rendelkezést, sértve a büntetőjogi normák egyértelműségének követelményét és a 

szólásszabadságot is. A testület azonban nem találta megalapozottnak az indítványt, mert szerinte 

az új bűncselekmény csak szándékosan követhető el, és célzatos, vagyis az elkövetőnek tudnia 

kell arról, hogy olyan személy érdekében folytat szervező tevékenységet, aki valójában nincs 

üldözésnek kitéve, vagy a közvetlen üldözéstől való félelme nem megalapozott. Az érvelés 

szerint hasonlóképpen tisztában kell lennie azzal, hogy az ország területére jogellenesen belépőt, 

vagy jogszerűtlenül itt tartózkodót segít tevékenységével tartózkodási jogcím szerzésében. E 

tudomás fennállását pedig a nyomozó hatóságnak kell bizonyítania – áll a 3/2019. (III. 7.) AB 

határozatban, annak ellenére, hogy 2018-ban az EBESZ, az Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) és 

az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság is követelte visszavonását, mert sérti a 

szólásszabadságot és az egyesülési szabadságot.
21

 

 

 

4. Az Európa Tanács szerinti mércék 

 

Megalakulása óta az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 20 ezer ítéletet hozott, ezek 17%-át 

török, 12%-át olasz, 10%-át orosz ügyben az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) egyes 

rendelkezéseinek megsértését vizsgálva. Összesen 712 659 kérelmet bírált el 2016 végéig, ebből 

10 496 magyart, amellyel az „örökranglista” 16. helyén állunk, 2019-ig Magyarország összesen 

                                                 
21

 CDL-AD(2018)013, Joint opinion on the Provisions of the so called ’Stop Soros’ draft Legislative Package with 

directly affect NGOs (in particular Draft Art.353/A of the Criminal Code on facilitating illegal immigration), adopted 

by the Venice Commission at its 115th Plenary Session (Venice, 22-23 June 2018) 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)013-e (Letöltve: 2019.05.01.) 
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510 ítéletben szerepel jogsértőként (csak összehasonlításképpen: az Egyesült Királyság 547, 

Csehország 234, Portugália 345 esetben). Ebből 28 esetben embertelen bánásmód, 43 ügyben 

személyes szabadság jogosulatlan korlátozása, valamint 302 ügyben az eljárás elhúzódása, 49 

ügyben a tulajdonjog védelme, 35 ügyben a hatékony jogorvoslat sérelme, 20 ügyben a 

tisztességes eljárás sérelme volt a jogsértés lényege.
22

 Mivel az Egyezmény a menekülteket csak 

eljárási jogaikban és kevéssé anyagi jogilag védelmezi, közvetett jelentősége van a fogvatartás, a 

kiutasítás és az embertelen bánásmód, tisztességes eljárás, hatékony jogorvoslat előírásainak, 

vagyis minden olyan esetben, amikor a külföldi nem fér hozzá a tényleges védelemhez. Az 

adatokból kiderül, hogy a védelmet kérőknek nem kedvező a hazai jogi környezet, különösen, ha 

ide vesszük, hogy 2016-2018-ban Magyarországgal szemben 59 interim (átmeneti) intézkedést 

adtak ki,
23

 elsősorban a (potenciális) menedéket kérőkkel kapcsolatban. 

   

Az idézett adatok hazai bírósági környezetéhez tartozik, hogy időnként a hazai bíróságok utalnak 

az EJEB ítéleteire, de ez semmiképpen sem mondható általános gyakorlatnak. Ahogy Bárd 

Károly és Bárd Petra megállapítják, egyéb mintázatok is megfigyelhetők a jogalkotás és a 

joggyakorlat együttes hatása alapján:
24

 

 

a.) szándékos „lebegtetés” a belső jog és az EJEE viszonyát illetően, például azért, mert az 

Alaptörvény és az EJEE egymáshoz való viszonya nem teljesen világos, és nincs 

iránymutatás arra, hogy egy lehetséges konfliktust miként lehetne feloldani, pedig az 

Alaptörvény és a strasbourgi joggyakorlat közötti konfliktus nem zárható ki; 

 

b.) „felülalkotmányozás”: például az Alaptörvény negyedik módosításáról szóló jelentésében 

a Velencei Bizottság rámutatott azokra a rendelkezésekre, melyek nem felelnek meg az 

európai standardoknak, majd a vitát lezárva bekerültek az Alaptörvénybe; 

 

c.) mellőzés: előfordul, hogy a hazai bíróságok a más államokkal kapcsolatban született 

strasbourgi ítéleteket is figyelembe vesznek, de nem állítható, hogy a magyar jogrend 

visszatükrözné az ítéletek erga omnes hatályát, még azt is tekintetbe véve, hogy az adott 

jogvitában érintettekre kiterjedő EJEB döntésből egy értelmezési keret jön létre, amelyen 

belül marad minden előrelátó és egyezmény-konformitást kereső részes állam (az EJEE 

1., 19. és 32. cikkéből kiolvasható res intepretata elvet megerősítette az EJEB esetjoga a 

mérlegelési jogkörben eldönthető ügyekben, és szorgalmazza azok megfelelő beépítését a 

nemzeti jogrendszerébe/igazságszolgáltatásba, vagyis bár az EJEB ítéleteire vonatkozó 

erga omnes hatálya nem kifejezetten szerepel az egyezményben, a res interpretata elve és 

a de facto értékelési doktrína az ilyen hatás bevezetésére irányul
25

);  

 

d.) alkalmatlanság: az Alkotmánybíróság és a Kúria több döntésében tett tanúbizonyságot 

arról, hogy képtelen kikényszeríteni az európai standardokat, és nem hajlandó megfelelni 

                                                 
22

 A statisztikák forrása: https://echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2018_ENG.pdf (Letöltve: 

2019.04.24.) 
23

 Az adatok forrása: https://echr.coe.int/Documents/Stats_art_39_01_ENG.pdf (Letöltve: 2019.04.24.) 
24

 Bárd Petra – Bárd Károly: Összhang vagy kollízió? Hol tart Magyarország 25 évvel az EJEE-hez való csatlakozás 

után a Strasbourgi elvárásoknak való megfelelésben? Állam-és Jogtudomány, 2017/4., 10-40. o. 
25

 Oddný Mjöll Arnardóttir: Res Interpretata, Erga Omnes Effect and the Role of the Margin of Appreciation in 

Giving Domestic Effect to the Judgments of the European Court of Human Rights. The European Journal of 

International Law, 2017/ 3., 819-843. o. 

https://echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2018_ENG.pdf
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annak, amit az európai emberi jogi kontrollmechanizmus megkövetel (pl. tényleges 

életfogytiglan megszüntetése, az 2015-ben hozott módosított törvényről az AB érdemben 

nem érvelt); 

 

e.) nyílt (politikai) ellenállás: például a 58/2012. (VII. 10.) OGY határozat tette 

egyértelművé, hogy vállalja annak a pénzügyi terheit, amiért az önkényuralmi jelképek 

használatának tiltását fenntartja az EJEB Franatoló kontra Magyarország ítélete,
26

 és az 

AB 4/2013. (II. 21.) határozata ellenére; 

 

f.) proaktív prevenció hiánya: ez akkor áll elő, ha a kormányzati rendszeren belül nincs olyan 

szervezeti egység, amelynek a mandátuma az EJEB joggyakorlatának folyamatos 

figyelemmel kísérésére terjedne ki; 

 

g.) harmonizáció: ez lenne a kívánatos helyzet. Ez történt például, amikor az Alaptörvénybe 

beépítették a választójogra vonatkozó szabályt az Alaptörvény XXIII. cikk (6) 

bekezdésébe, összhangban a Kiss, mind pedig a Hirst ügyben hozott ítélettel,
27

 a 

választójogból való egyedi bírósági kizárásra építve. 

 

Éppen a menedékjogi ügyekben fontos, hogy a közigazgatási jog és még szűkebben a rendészeti 

jog meglehetősen széles körű mérlegelést, diszkrecionalitást enged az eljáró hatóságnak. Az 

EJEB esetjogából kitűnik,
28

 hogy a nemzeti hatóságok nagyobb mozgásteret élveznek azokban az 

esetekben, amikor a jogkorlátozás valamilyen gazdasági, szociális vagy környezeti politika része. 

Akkor is, ha a közerkölcs, a nemzetbiztonság, valamint a területi integritással és közrenddel 

összefüggő célok elérésére hozott állami intézkedések megítéléséről van szó. Az EJEB ilyen 

kérdésekben kevésbé szigorú mércét alkalmaz. 

 

A nemzetbiztonsági kérdések esetében mérsékelt az EJEB felülvizsgálata, ha nem nyilvános 

(minősített) adatokon alapul az ügy, és sok ember védelme kerül szembe az egyéni jogok 

korlátozásával, ami tovább nehezíti a megfelelő egyensúly megtalálását az alapjogok és érdekek 

ütközésekor. Mivel a menekültügyi (és más idegenrendészeti, így bevándorlási kérelmezés, 

vízum, tartózkodási engedély, honosítás) eljárásban az Alkotmányvédelmi Hivatal 

szakhatóságként kötelezően részt vesz, és a Terrorizmus Elhárító Központ is betekinthet az 

iratokba, meghallgatást is szervezhet, keletkezhetnek olyan adatok, amelyek megismerhetősége 

az ügyfél és képviselője számára is korlátozott.
29

 Így a jogorvoslati jog érdemivé tétele 

                                                 
26

 No. 29459/10 
27

 Kiss Alajos v. Magyarország (No. 38832/06), 2010. május 20., Hirst v. UK (No. 74025/01) 2005. október 6. 
28

 Polgári Eszter: A tagállamoknak biztosított mérlegelési szabadság doktrínája az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának gyakorlatában, Állam-és Jogtudomány, 2017/4., 41-53.o. 
29

 Ld. Metv.  

„32/Q. §  

(2) A döntés tartalmazza g) a szakhatóság állásfoglalását azzal, hogy amennyiben a szakhatósági állásfoglalás 

minősített adatot tartalmaz, azt a döntésben megjeleníteni nem lehet.  

(3) A döntés csak olyan védett adatot tartalmazhat, amelyet az iratbetekintés szabályai szerint megismerhet az, akivel 

a döntést közlik. A döntést úgy kell megszövegezni, hogy a figyelembe vett védett adat tartalmára annak ismertetése 

nélkül utaljon.” 

„57.§  

(4) A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.  
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meglehetősen kérdéses,
30

 továbbá a bíróságon is csak megfelelő betekintési joggal rendelkező 

bírára szignálható. 

 

A magyar vonatkozású strasbourgi bírósági esetek közül kiemelkedik a menedékkérők 

tranzitzónában való elhelyezését, visszafordítását és fogva tartását vizsgáló ítélet. Az Ilias és 

Ahmed ügyben
31

 két bangladesi állampolgárt 23 napig tartották a tranzitzónában a magyar 

határon, majd visszatoloncolták őket Szerbiába. A Bíróság kimondta, hogy az eljárás megsértette 

az EJEE 5. cikk (1) és (4) bekezdését, amelyek a szabadságról és a biztonsághoz való jogról 

rendelkeznek. Ezek alapján pedig, mivel a röszkei „elszállásolást” az EJEB fogvatartásnak 

minősítette, és megállapította, hogy Magyarország anélkül fosztotta meg őket a szabadságuktól, 

hogy arról formális döntést hozott volna, illetve biztosította volna a megfelelő jogorvoslati 

lehetőséget. Magyarország így megsértette az Egyezmény 3. és 13. cikkét is, mivel embertelen 

körülmények uralkodnak a tranzitzónában, és nem volt lehetőség ez ellen tiltakozni. Szerbiába 

toloncolásuk szintén embertelen, mert a kitoloncoltak nem kaptak garanciákat arra, hogy ott 

emberséges bánásmódban fognak részesülni. Kifogásolta az EJEB azt is, hogy sematikusan, az 

egyedi körülmények figyelembevétele nélkül döntött a magyar hatóság a biztonságos harmadik 

országok listája alapján, és nem vette figyelembe a menedékkérelmeket megalapozni szolgáló 

ország-információkat, valamint más, a menedékkérők által csatolt bizonyítékokat. Az EJEB 

szerint ez azt az igazságtalan terhet rótta rájuk, hogy bizonyítsák, tényleg veszélyben vannak egy 

sorozatos visszaküldési lánc révén, azaz Szerbiából Görögországba jutnak vissza, ahol már több 

esetben is megállapították, hogy embertelen és lealacsonyító körülmények közé kerülnének.
32

 A 

panaszosoknak Magyarország fejenként 5,8 millió forintos kompenzációt fizetett, továbbá a 

perköltséget. A kérelmezők őrizetbe vétele, szabadságtól megfosztása hosszú évek óta hol az 

idegenrendészeti jogszabályokban, hol a menekültügyi jogszabályokban szerepel, sértve ezzel az 

EJEE 5. cikkét és a szükségesség-arányosság egyedi ügyben való mérlegelésének elvét.
33

 

 

 

5. Megmérettetés az EU-ban 

 

2004 óta tartósan, 70 %-ot meghaladó lakossági többség támogatja Magyarország tagságát az 

Európai Unióban. Ez az arány tavaly 80 százalék körül ingadozott, és 2019 januárjában már 85 

százalékot ért el, azaz, akik „teljes mértékben” vagy „inkább” támogatják Magyarország Európai 

Uniós tagságát – a Medián felmérése szerint.
34

 Ennek ellentmondva, a kormány migránsok elleni 

                                                                                                                                                              
(5) Ha a szakhatóság utólag észleli, hogy állásfoglalása jogszabályt sért, állásfoglalását a menekültügyi hatóság 

határozatának vagy eljárását megszüntető végzésének véglegessé válásáig egy ízben módosíthatja.” 
30

 Tóth Judit – Nagy Boldizsár – Kovács A. György: „A Kúrián nincsenek menekültügyek” - a menekültügyi 

joggyakorlat elemző csoport jelentésének margójára. Acta Humana, 2014/3., 39-56.o. 
31

 Illias and Ahmed v. Hungary (No. 47287/15) 
32

 Takács Nikolett: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a menedékkérők tranzitzónában való 

elhelyezéséről. A konkrét döntés hiányában foganatosított tranzitzónában való fogva tartás jogellenessége, Jogesetek 

Magyarázata, 2017/1-2., 75-80.o. 
33

 Tóth Judit: A menedéket kérők őrizetbe vétele – elmélet és gyakorlat. Fundamentum, 2013/2., 21-35.o. 
34

 https://24.hu/kozelet/2019/03/01/median-rekordmagas-a-magyar-eu-tagsag-tamogatottsaga/ (Letöltve: 

2019.03.15.) 

https://24.hu/kozelet/2019/03/01/median-rekordmagas-a-magyar-eu-tagsag-tamogatottsaga/
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kampányának egyik célpontja az Unió, a hazai szabályozás pedig mellőzi az uniós szolidaritást, 

valamint a közös menedékjogi szabályok, jogelvek alkalmazását
35

. 

 

A Tavares-jelentés
36

 2012-ben már azt javasolta, hogy az Unió, különösen a Bizottság 

rendszeresen ellenőrizze az alapvető jogok, a demokrácia és a jogállamiság tiszteletben tartását 

minden tagállamban. Majd a Sargentini-jelentés
37

 2018-ban már konkrétabb menekültügyi 

kritikát tartalmazott: 

 

a) a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogait illetően a gyors jogalkotási 

változtatások történtek, aminek hatására magas a kérelmezői elutasítás, nincs megfelelő 

jogorvoslat, erőteljes a gyűlöletkampány és panaszolják a határon a rendőri erőszakot, 

figyelemmel az EBESZ, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, az Európa Tanács emberi 

jogi biztosa 2015-2017 között kifogásaira;  

 

b) Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) alapjogi képviselője 2017-ben 

kifogásolta, hogy a Szerbiából belépők menedékjogi védelme kritikus, sértve az Alapjogi 

Chartát is, továbbá a Kínzás Megelőzésével Foglalkozó Bizottság (CPT) és az EU 

Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017-es látogatásai is kifogásolták a tranzitzónában az 

embertelen bánásmódot;  

 

c) Az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Szakértői Csoportjának (GRETA) 2017-es 

jelentése szerint a tranzitzónák, ahol az ott tartózkodókat gyakorlatilag megfosztják a 

szabadságuktól, nem tekinthetők megfelelő és biztonságos szállásnak az 

emberkereskedelem áldozatai számára; 

 

d) A Lanzarote-i Bizottság (az Európa Tanács gyermekek szexuális kizsákmányolással és 

szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló egyezménye részes feleinek bizottsága) 

2017-es jelentése azt javasolja, hogy valamennyi 18 év alatti személyt gyermekként 

kezeljenek, az életkoron alapuló megkülönböztetéstől mentesen. További javaslat volt, 

hogy biztosítsák a magyar joghatóság alá tartozó valamennyi gyermek szexuális 

kizsákmányolással és visszaélésekkel szembeni védelmét, valamint őket rendes 

gyermekvédelmi intézményekben helyezzék el. Sürgették, hogy a kísérő nélküli gyerekek 

életkor meghatározásánál alkalmazzák az új irányelv szerinti szabályokat, de hiába
38

; 

 

                                                 
35

 Nagy, Boldizsár: Renegade in the Club – Hungary’s Resistance to EU Efforts in the Asylum field. 

Osteuroparecht, Fragen zur Rechtsentwicklung in Mittel- und Osteuropa sowie den GUS-Staaten 

63. Jahrgang, Heft 4|2017 „Rechtsdurchsetzung durch die EU“ pp. 413 – 427. 
36

 Jelentés az alapvető jogok helyzetéről: magyarországi normák és gyakorlatok (az Európai Parlament 2012. február 

16-i állásfoglalása alapján, 2012/2130(INI) 
37

 Jelentés a Tanácsot az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Unió 

alapértékeinek Magyarország általi súlyos megsértése egyértelmű veszélyének megállapítására felszólító javaslatról 

(2017/2131(INL)) Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottság 
38

 Assessment by the Lanzarote Committee of the follow-up given by the Hungarian authorities to the 

recommendations addressed to them further to a visit undertaken by a delegation of the Lanzarote Committee to 

transit zones at the Serbian/Hungarian border (5-7 July 2017) T-ES(2019)11_enfinal 6June2019, különösen 8. pont 

https://rm.coe.int/assessment-by-the-lanzarote-committee-of-the-follow-up-given-by-the-hu/168094d2d2 (Letöltve: 

2019.06.06.)  



96 

 

e) A Bizottság 2017. december 7-én bírósági eljárást indított Magyarország ellen, amiért az 

nem teljesítette a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezései szerinti 

kötelezettségeit, mivel a civil szervezetekről szóló törvény rendelkezései közvetve 

diszkriminálják, aránytalanul korlátozzák a civil szervezeteknek juttatott külföldi 

adományokat (EUMSZ 26. cikke (2) bekezdése, 56. cikk), valamint azért, mert 

megsértette az egyesülési szabadsághoz, valamint a magánélet és a személyes adatok 

védelméhez való, az Alapjogi Chartában is rögzített jogot. 

 

A második szakaszba lépett 2019 januárjában az Európai Bizottság által indított 

kötelezettségszegési eljárás a „Stop Soros” törvénycsomag miatt. „A magyar jogszabályok 

korlátozzák a menedékkérők jogát a megfelelő nemzeti, nemzetközi és nem kormányzati 

szervezetekkel való kommunikációhoz, és segítséget nyújtanak a menedékjog iránti kérelmek 

támogatásának büntetésével. Ez sérti a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvet [...] és a 

befogadási feltételekről szóló irányelvet”. – áll a Bizottság az indokolással ellátott 

véleményében.
39

 

 

Mivel a Kormány 2018 szeptemberében bejelentette, hogy nem vonja vissza és nem módosítja a 

jogszabályokat, a júliusban elindított eljárás folytatódik. Az egyik kifogás, hogy a 

törvénymódosítás a menedékkérőknek nyújtott segítséget bűncselekménnyé nyilvánítja. Ezzel 

kriminalizálja a menedékjoghoz és a tartózkodási engedély kérelmezéséhez való segítségnyújtást, 

korlátozza a menedékkérők azon jogát, hogy kapcsolatba lépjenek a releváns nemzeti, 

nemzetközi és civil szervezetekkel, hogy segítséget kérjenek tőlük. A Bizottság szerint az is 

problémás, hogy a magyar hatóságok az uniós jogban nem szereplő indok alapján is 

visszautasíthatnak menedékjog iránti kérelmeket. Bár az uniós jog lehetővé teszi 

elfogadhatatlanságra vonatkozó új indokok bevezetését a „biztonságos harmadik országnak” és 

az „első menedék országának” a fogalma alapján, a magyar jogszabály és a menedékjogra 

vonatkozó alkotmánymódosítás nem fér össze a kvalifikációs irányelvvel (2011/95/EU irányelv) 

és az Alapjogi Charta 18. cikkében szereplő menedékjoggal, mert ezeken túllépve korlátozza a 

menedékjogot. A nemzetközi védelemre szoruló polgárok védelméről szóló irányelv 

átültetésének elmaradása miatt is folytatja az eljárását a Bizottság – ezt a jogszabályt 2013 végéig 

kellett volna beépíteni a magyar jogrendbe. A jogállamiság és az uniós értékek védelmében 

megindított eljárás 2018 októbere óta folyik Magyarország ellen, amely a 2015 óta a 

menekültügyi, és a demokráciát, jogállamiságot érintő vitákat is fenntartja
40

. Az Európai 

Parlament az Uniót fellépésre sürgeti a jogállamiság helyreállítása érdekében, mert a menekültek 

helyzete is komoly okot ad az aggodalomra. Az EUSZ 7. cikke szerinti eljárásból kiderül, hogy 

az Unió alapértékei a menedékjog tekintetében milyen veszélyben vannak.
41
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6. Összegzés 

 

Minden releváns nemzetközi fórumon kritika érte hazánkat a 2015-től drasztikusan átalakított 

menedékjogi rendszer és a menedékhez jutás megnehezítése, valamint a védelemben részesítettek 

integrációjának a felszámolása miatt. A menedékjog hivatalosan is, 2019. július 1-től a rendészeti 

jog és a rendőrségi feladatok részévé válik (a menekültügy mint idegenrendészeti feladat a 

rendőrség idegenrendészeti szerve hatáskörébe kerül).
42

 Az így elsődlegesen közbiztonsági és 

nem emberi jogi-alapjogi kérdéssé válik, domináns lesz a széles körű hatósági diszkrecionalitás, a 

kényszerítő eszközök alkalmazása és az eddig is kiterjedt őrizet, amely egy régen elindult 

folyamat lezárását jelenti a menedékjog bekebelezésére.
43

 Nem csoda, ha tovább csökken az itt 

tartózkodó, a védelmet kérő és a védelmet kapott külföldiek száma Magyarországon. 

 

Feltehetőleg azért lett ilyen a szabályozás és intézményi átalakítás, mert eluralkodott a 

legveszélyesebb tévhit, hogy a migrációt adminisztratív úton, fizikai és jogi akadályok, kerítések 

felállításával, a migrációs politikák szigorításával meg lehet állítani. Aki ezt állítja, az nincs 

tisztában azzal, hogy milyen politikai, gazdasági, társadalmi, humanitárius, családi, személyes, 

továbbá környezeti és klimatikus okok vezetnek az elvándorláshoz. Ezen túl feltehetően azzal 

sem, hogy a vándorok nem homogén masszát alkotnak, hogy integrálásukhoz megfelelő politika 

szükséges, és akkor komoly hasznot jelentenek a befogadó országnak.
44

 

 

Ez a felismerés a menekült-politikáról döntők körében még nem született meg, és csak a 

menekültekkel, vándorokkal szembeni gyűlölet erősödik. Egy 2018-as Gallup felmérés szerint 

főleg három dolgon múlik, hogy boldogabb életre találnak-e a hazájukból menekülő vagy 

elvándorló emberek: mennyire boldog hely a célország, mennyire szörnyű körülményekből 

jönnek, és mennyire fogadják őket szívesen. Persze azt is tudjuk, hogy tartósan megkeseríti az 

életüket az a múlt, amit hátrahagynak. Magyarország még a kelet-európai viszonyok közt is 

különösen boldogtalan ország, és a világ élvonalába tartozik a migránsok elutasításában. A 

Gallup felmérése szerint, a magyaroknál csak Macedóniában és Montenegróban elutasítóbbak a 

menekültekkel.
45

 Ezek alapján két dolog biztos a kutatás szerint: Magyarország nem vonzó a 

menekültek és bevándorlók számára, mert boldogtalan a lakosság, míg az innen elvándorlók 

biztosan boldogabbak lesznek egy másik országban, különösen akkor, ha ott az emberi jogaikat 

megfelelően tisztelik. 
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