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Áttelepítés és Humanitárius Befogadási Programok  
Európában – mi működik? 

  Tények  

Magyarország 2012 óta alkalmaz áttelepítési programot, humanitárius 

befogadási vagy magánszponzori programot azonban jelenleg nem működtet. 
 

Az áttelepítési program szabályai törvényi szinten lettek lefektetve, és a 
Kormány pedig rendeletében határozza meg az áttelepítési program 

keretében fogadható menekültek számát. Ezen kívül a 2014-2020-ra 
vonatkozóan meghatározott Migrációs Stratégia célkitűzései között is szerepel az 

áttelepítési program működtetése és fejlesztése. 
 

A Magyar Kormány 2012-es és a 2013-as évben 10-10 főben, míg 2014-re és 
2015-re 20-20 főben határozta meg a szolidaritási program keretében elismerhető 

menekültek számát. A 2016-17-es időszakra vonatkozóan Magyarország nem 

határozott meg kvótát. 
 

Magyarország első áttelepítési programja keretében 1 fő iráni állampolgárt 
telepített át Ukrajnából. Majd a Szíriában egyre romló humanitárius helyzetre 

tekintettel Magyarország 2013-2015-ös kvótái keretében szír állampolgárok 
áttelepítése mellett döntött. Erre tekintettel a kiválasztási missziók lebonyolítására 

Törökországban, Jodániában és Libanonban került sor. 2013-ban 4 fő szír 
áttelepítésére került sor Libanonból és 5 fő áttelepítésére pedig Jordániából. 2014-

ben 5 főt telepítettek át Jordániából és 1 főt pedig Törökországból. 2015-ben 4 fő 
Libanonból, 8 fő Jordániából, 4 fő Törökországból került áttelepítésre. 

 
A szír állampolgárság mellett kiemelt kiválasztási szempontként veszi 

figyelembe a menekültügyi hatóság a családi, rokoni, illetve baráti kapcsolatok 
meglétét Magyarországon. 

 
A potenciális kedvezményezettek kiválasztása speciális eljárási szabályok 

szerint zajlik.  A menekültügyi hatóság a Befogadó Állomás vezetői és szakmai 

állománya, továbbá nemzeti és nemzetközi partnerszervei, valamint az országban 
menedékkérők és menekültek segítésével foglalkozó szervezetek részére 

tájékoztatást küld arra vonatkozóan, hogy a nemzeti áttelepítési programba mely 
állampolgárságú és egyéb – vonatkozó kormányrendelet által meghatározott − 

kiválasztási szempontoknak megfelelő személyek bevonását tervezi. A felhívásban 
megjelölt elérhetőségen a célcsoportba tartozó személyek és hozzátartozóik 

jelezhetik a nemzeti áttelepítési programban történő részvételi szándékukat. A 
UNHCR-rel történő előzetes egyeztetések, valamint a jelentkezők nemzetbiztonsági 

átvilágítását követően a menekültügyi hatóság összeállít egy listát azon potenciális 
kedvezményezettekről, akiket személyes meghallgatásra javasol. Ezt követően 
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    Összefoglaló 

kerül sor a kiválasztási misszió lebonyolítására és potenciális kedvezményezettek 

kiválasztása. 
 

Az áttelepítési program végrehajtása során a magyar menekültügyi hatóság 
szorosan együttműködik a terülten működő nemzetközi, egyházi és civil 

szervezetekkel. 
 

Az magyar nemzeti áttelepítési program alapvetően az Európai Menekültügyi 
Alap, illetve az új Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

támogatásával valósul(t) meg. Az ehhez szükséges 25%-os saját forráson kívül 
más pénzügyi forrás nem áll(t) rendelkezésre a program finanszírozására. 

 
Magyarország tranzitország, mivel a menedékkérők és a nemzetközi 

védelemben részesített személyek menekültek többsége nem tekinti célországnak 

Magyarországot. Az áttelepített menekültek egy része számára a magyarországi 
tartózkodás csak egy átmeneti időszakot jelent, különösen abban az esetben, ha 

rokonaik élnek Nyugat-Európában, akkor támogatni tudják őket az ottani 
beilleszkedésük során. 

 

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a magyar nemzeti áttelepítési programot, 

mint a menekültek számára tartós megoldást jelentő eljárást. Emellett a program 
megvalósítása során beazonosított nehézségek, illetve megtapasztalt pozitív 

hatások összegyűjtése és értékelése a jövőbeni programok hatékonyságának 
növeléséhez és sikerességéhez is hozzájárulhat. 

 
Az áttelepítés pozitív hatásai hosszú távon és szélesebb kontextusban érhetők 

tetten. Azáltal, hogy egy formalizált mechanizmust biztosít a harmadik országban 
tartózkodó menekültek számára, hogy legálisan az Európai Unió területén 

találhassanak menedéket és integrálódhassanak, tovább erősíti azt a tényt, hogy 
léteznek legális csatornák az Európai Unió felé. Így tehát indirekt módon az illegális 

bevándorlás csökkenése irányába hat. Ezen kívül lehetőséget biztosít a tagállamok 
számára a programban részt vevő menekültek előzetes kiválasztására és a valóban 

motiváltak programba való bevonására. Továbbá arra is lehetőséget kínál, hogy a 
tagállam a kiválasztott személyek társadalmi beilleszkedését elősegítő 

programokat előzetesen, az adott konkrét igényekhez igazítva dolgozza ki, ami 

nagymértékben megnöveli a sikeres integráció esélyét, ezáltal elejét véve a 
menekültek másodlagos mozgásának az Unión belül.  

 
Az első fejezet rövid áttekintést tartalmaz az áttelepítéssel kapcsolatos magyar 

helyzetről. Röviden ismerteti a jogszabályi kereteket, az áttelepítésre vonatkozó 
szakpolitikát, valamint azzal kapcsolatos nemzeti (politikai) vitát, kitérve az uniós 
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szinten kialakított/kialakítandó mechanizmussal kapcsolatos álláspontra is. 

 
Az áttelepítési program jogszabályi keretét a menedékjogról szóló törvény 

határozza meg, az áttelepíthető menekültek számára vonatkozó kvóták pedig 
kormányrendeletben kerülnek meghatározásra. Emellett a 2014-2020-ra 

vonatkozó migrációs stratégai célkitűzések között is szerepel az áttelepítési 
program működtetése és fejlesztése. A jelenlegi migrációs válság kezelésével 

kapcsolatban Magyarország csak önkéntes alapon működő áttelepítési, illetve 
egyéb szolidaritási mechanizmusokat támogat. Erre tekintettel nem ellenzi a 

Törökország vonatkozásában bevezetett „egy az egyért” áttelepítési 
mechanizmust, sem pedig az önkéntes humanitárius befogadási programot, 

ugyanakkor egyikben sem vesz részt. 
 

A második fejezet részletesen ismerteti a 2012 óta alkalmazott magyar nemzeti 

áttelepítési program jellemzőit. Kitér többek között az áttelepítési program 
felállításának céljára, körülményeire, és a program fő elemeire, jellemzőire. 

Bemutatja a program egyes szakaszait, az egyes szakaszokban tevékenykedő 
szereplőket.  

 
A program alapvetően a nagy migrációs nyomásnak kitett országok támogatására, 

a velük való szolidaritás kifejezésére jött létre. A program végrehajtása szorosan 
együttműködésben zajlik a magyar hatóságok és a terülten működő nemzetközi, 

egyházi és civil szervezetekkel. 
 

Az indulás előtti és az indulási szakasz tekintetében a tanulmány ismerteti a 
kiválasztás menetét, szempontjait és módszereit, valamint a kiválasztott 

személyek felkészítésére, valamint az utazásra vonatkozó eljárás szabályait és 
jellemzőit. 

 

A potenciális jelöltek és kedvezményezettek kiválasztása speciális eljárás szerint 
zajlik. A kiválasztás során a szír állampolgárság mellett a meglévő magyarországi 

családi, rokoni, illetve baráti kapcsolatok megléte is fontos szempont. A 
kiválasztott személyek felkészítését és utaztatását 2015-ig az IOM végezte, az idei 

évtől pedig a Kalunba Nonprofit Kft. látja el azt a feladatot. A beutaztatásra 
minden esetben légi úton kerül sor. 

 
A megérkezés utáni és az integrációs fázis tekintetében az áttelepített személyek 

fogadásának körülményeit, valamint az alkalmazott integrációs szakpolitika egyes 
elemeit mutatja be a tanulmány.  

 
A kiválasztott személyek megérkezését gondosan előkészítik az érintett 

kormányzati és nem kormányzati szervezetek. Megérkezéskor a repülőtéren 
fogadják őket, majd gondoskodnak az elhelyezésükről, valamint magyarországi 

élethez szükséges alapvető dokumentumok beszerzéséről. Az áttelepített 
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   1. A magyar helyzet áttekintése 

személyek integrációjára vonatkozó szabályok nem különböznek a normál 

menekültügyi eljárásban menekültként elismert személyek integrációjára 
vonatkozóaktól, ugyanakkor az első évben többlet-támogatásban részesülnek az 

uniós forrásokból finanszírozott projektek keretében. 
 

Tekintettel arra, hogy Magyarország nem működtet magánszponzori programot, 
így a harmadik fejezet Magyarország szempontjából nem releváns. 

 
A negyedik fejezetben az áttelepítési program végrehajtása során beazonosított 

kihívások, jó gyakorlatok, illetve az abból levont tanulságok kerülnek bemutatásra. 
 

A magyar hatóságok részéről beazonosított kihívások: útiokmányok hiánya, az 
áttelepítési szükséglet beazonosításának nehézségei, a kiválasztási misszió 

megszervezésének nehézségei, a potenciális jelöltekkel való kapcsolatfelvétel 

nehézségei, harmadik ország hatóságainak együttműködési hajlandóságának 
hiánya és a kiutazási okmányok kiállításának nehézségei, valamint az érintett 

harmadik országokban fennálló körülmények folyamatos változásai. Emellett 
Magyarország tranzit ország jellege és az integrációs hajlandósággal kapcsolatban 

felmerülő problémák tovább nehezítik a helyzetet. 
 

Az ismertetett nehézségek ellenére jó gyakorlatnak minősíthető a magyar 
hatóságok által alkalmazott, a családi, rokoni, illetve baráti kapcsolatok figyelembe 

vétele a kiválasztás során, mivel így növelhető a részvételi hajlandóság, valamint 
magyarországi integráció sikeressége. 

 
Az utolsó fejezet a magyar áttelepítési mechanizmus tanulmányozása során 

levont következtetéseket vázolja fel. 
 

i. Az áttelepítés vagy a humanitárius befogadás jogszabályi kereteinek 
áttekintése az Ön tagállamában.  

Az áttelepítési program jogszabályi hátterét a menedékjogról szóló 2007. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) határozza meg.  

A Met. 7 § (5) bekezdése szerint a menekültügyért felelős miniszter 

menekültként ismerheti el azt a más állam hatósága vagy az Egyesült 
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1   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 

2  91/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet a 2012. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető 
menekültek keretszámáról 

3  210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet a 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető 
menekültek keretszámáról 

4  86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet a 2014. és 2015. években nemzetközi szolidaritási program keretében 
elismerhető menekültek keretszámáról 

5  1698/2013. (X. 4.) Korm. határozat (Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. 
ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentum) 
V./2 célkitűzés, 63. o. 

Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága által menekültként elismert 

külföldit, akire nézve a menekültügyi hatóság a genfi egyezmény1 
alkalmazhatóságát megállapította. A törvény 93. § (2a) bekezdése a 

felhatalmazást ad a Kormány számára arra, hogy rendeletben állapítsa meg az 
áttelepítési program keretében évente menekültként elismerhető külföldiek 

számát. 

Ezen felhatalmazás alapján, a belügyminiszter - mint menekültügyért felelős 
miniszter - előterjesztésére a Kormány rendeleteiben határozta meg a 

szolidaritási program keretében elismerhető menekültek számát, a 2012-es2 és a 

2013-as3 évben 10-10 főben, míg 2014-re és 2015-re4 vonatkozóan 20-20 főben  

Ezen kívül a Magyarország Migrációs Stratégiájának5 nemzetközi védelemmel 
kapcsolatos célkitűzései között szerepel a nagy migrációs nyomásnak kitett 

országok részére történő segítségnyújtás a nemzetközi szolidaritásba történő 
bekapcsolódás révén, a nemzeti áttelepítési program fenntartása és fejlesztése 

által. 

ii. Az áttelepítéssel és humanitárius befogadással kapcsolatos specifikus 

szakpolitikák áttekintése az Ön tagállamában.   

A nemzeti áttelepítés program megfelelő működése érdekében szükséges az 
éves kvóta meghatározása, a célcsoport kiválasztása, kiválasztási missziók 

lebonyolítása, valamint a magyarországi integráció előkészítése (a kiválasztási 
eljárás során tájékoztatás a jogosultságokról, kötelezettségekről, kultúr-

orientációs ismeretek átadása az indulás előtt). E célok megvalósítása érdekében 
nélkülözhetetlen a szakértők küldése – fogadása, valamint tanulmányutak 

biztosítása és partnerségi megállapodások kötése. 

A kvóták meghatározása megtörtént. 2012 és 2015 között a Kormány 

rendeletekben meghatározta az egy évben áttelepíthető személyek számát. A 
Szíriában egyre romló humanitárius helyzet miatt Magyarország 2013-2015-ös 
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6   Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/tizpontos-akcioterv-a-migracios-valsag-
kezelesere (2016.06.03). 

kvótái keretében szír állampolgárok áttelepítése mellett döntött. Erre 

tekintettel a kiválasztási missziók lebonyolítására Törökországban, Jodániában 
és Libanonban került sor. 

A kiválasztott személyek indulás előtti felkészítését és utaztatását 2015-ig 

IOM helyi irodája végezte, az idei évtől a Kalunba Egyesület vállalta magára ezt a 
feladatot. 

A nemzeti áttelepítési program megvalósításához az Európai Unió pénzügyi 
támogatást nyújt. Az európai áttelepítési prioritások között szereplő menekültek 

(a szír menekültek a Szíriával szomszédos régiókból is ide tartoznak) esetében 
áttelepített menekültenként 10.000 euró átalányösszeget biztosít a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) a különleges intézkedések keretében (tehát a 
tagállamok nemzeti allokációján felül). A 2016-17-es felajánlásokat 2015. október 

30-ig kellett megtenni, ez volt a feltétele, hogy a tagállam részesedjen az MMIA 
áttelepítésre elkülönített allokációjából, Magyarország azonban nem tett 

felajánlást.  

iii. Az áttelepítéssel kapcsolatos nemzeti vita rövid áttekintése.  

    Noha a 2008. január 1-je óta vannak hatályban a Met. áttelepítési programokban 

való részvétel lehetőségét biztosító rendelkezései alkalmazására politikai 
akarat hiányában egészen 2011-ig nem került sor, sem nemzeti áttelepítési 

program beindítása, sem ad hoc áttelepítési vállalás révén.   Magyarország első, 
áttelepítés útján történő szolidaritás-vállalásra vonatkozó döntése a soros magyar 

európai uniós elnökség alatt került sor.  

      A jelenlegi migrációs válság kezelése tekintetében Magyarország miniszterelnöke 

az európai uniós migrációs politika reformjával kapcsolatban kidolgozott 10 
pontos akciótervében (Schengen 2.0 Akcióterv)6 szerepel, hogy nem lehet 

bevezetni semmilyen kötelező és automatikus eljárást a bevándorlók 
szétosztására. Ha bármilyen mechanizmus létrejön, akkor az csak önkéntes lehet 

(10. Önkéntesség). Emellett az akcióterv tartalmazza, hogy az uniós politikák 
alakulását a harmadik országok együttműködési készségétől kell függővé tenni (7. 

Feltételesség). 

Az EU-Török megállapodás alapján létrejött „egy az egyért” áttelepítési 

mechanizmus, valamint az önkéntes humanitárius befogadási programot 
Magyarország nem ellenzi, ugyanakkor egyik program tekintetében sem 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/tizpontos-akcioterv-a-migracios-valsag-kezelesere
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/tizpontos-akcioterv-a-migracios-valsag-kezelesere
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II. Nemzeti áttelepítési és/vagy humanitárius befogadási program áttekintése 

    2.1. Nemzeti áttelepítési és/vagy humanitárius befogadási program 

1a. Az Ön tagállama rendelkezik-e vagy rendelkezett-e áttelepítési, 
humanitárius befogadási vagy egyéb hasonló programmal?  

Igen, jelenleg is van. 

Igen, korábban, 2012-tól 2015-ig (a 2015-ös program végrehajtása jelenleg 

folyamatban van). 

Nem. 

    1b. Ez áttelepítési, humanitárius befogadási vagy egyéb program? 

Áttelepítési program / Humanitárius befogadási program/ Egyéb program 

Magyarország 2012-től áttelepítő állam, amikor az első áttelepítési 
programja végrehajtásra került. A jogszabályi hátteret a menedékjogról szóló 
2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) határozza meg. A Kormány 2012-

es7 és a 2013-as évben8 egyaránt 10-10 főben, míg 2014-re és 2015-re9 20-20 
főben határozta meg a szolidaritási program keretében elismerhető menekültek 

számát. Figyelemmel a Szíriában zajló konfliktusokra és az egyre romló humanitárius 
helyzetre Magyarország úgy döntött, hogy a 2013-15-ös áttelepítési kvóták 

keretében szíriai menekülteket fogad be Törökországból, Libanonból és 

Jordániából. A nemzeti áttelepítési programok keretében összesen 32 szír 
állampolgár áttelepítésére került sor. 

    

   1c. Ez egy állandó (program alapú) vagy időszakos (ad-hoc jellegű) 

program?  

A menekültügyért felelős miniszter menekültként ismerheti el azt a más 
állam hatósága vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága 

által menekültként elismert külföldit, akire nézve a menekültügyi hatóság a genfi 
egyezmény alkalmazhatóságát megállapította. Ehhez kapcsolódóan a törvény 

felhatalmazást ad a Kormány számára arra, hogy rendeletben állapítsa meg az 

áttelepítési program keretében ily módón évente menekültként elismerhető 

külföldiek számát.10 

                                       

7   91/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet 
8   210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 
9   86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet  
10   Met. 7. § (5) bekezdés és 93. § (2a) bekezdés 

tett konkrét felajánlást. 
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A program alapvetően állandó jellegű, ugyanakkor a jelenleg fennálló migrációs 
helyzetre tekintettel 2016-17-re vonatkozóan Magyarország nem határozott 

meg kvótát. 

    

    2. Kérem, jelölje meg az áttelepítési vagy humanitárius befogadási program 

fő céljait.  

Magyarország Migrációs Stratégája célkitűzésként fogalmazza meg 

segítségnyújtást a nagy migrációs nyomásnak kitett országok részére a 
nemzetközi szolidaritásba történő bekapcsolódás révén. Célkitűzést támogató 

intézkedésként fogalmazza meg a nemzetközi szolidaritáson alapuló nemzeti 
áttelepítési program fenntartása és fejlesztése, ideértve a program éves 

ütemezését és ütemterv szerinti megvalósítását.11 
 

Az áttelepítés egy formalizált mechanizmust biztosít a harmadik országban 

tartózkodó menekültek számára, hogy legális csatornán keresztül az Európai 
Unió területén találhassanak menedéket és integrálódhassanak. Ezáltal indirekt 

módon az illegális bevándorlás csökkenése irányába hat.  
 

Azáltal, hogy lehetőséget biztosít, hogy a tagállam a kiválasztott személyek 
társadalmi beilleszkedését elősegítő programokat előzetesen, az adott konkrét 

igényekhez igazítva dolgozza ki, ami nagymértékben megnöveli a sikeres integráció 
esélyét, elejét veszi a menekültek másodlagos (illegális) migrációjának az 

Unión belül.  
 

Emellett a legsúlyosabb menekültválsággal küzdő országok terheit enyhíti, 
így ezáltal is szolidaritást vállal a jellemzően fejlődő országokkal.  

 

3. Az Ön tagállama hogyan hozta létre az áttelepítési vagy humanitárius 
befogadási programot? 

Kérem, írja le röviden (1) az eljárás (2) az indulástól a jelenlegi állapotáig megtett 
lépéseket (3) a program szervezeti felépítését.  

A nemzeti áttelepítés program létrejötte: 
 
Az áttelepítésre való felkészülés keretében Magyarország képviseltette magát 

számos rendszeres (pl. Áttelepítésről szóló háromdalú konzultációk (ATCR)) 
és ad hoc áttelepítési konferencián, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

munkatársai pedig tapasztalatcserére irányuló twinning projektben (Thaiföldön, 

                                       

11   Migrációs Stratégia V./2 célkitűzés, 63. o.  
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illetve Szíriában) is részt vettek. 2010. március 1-jén sor került egy egynapos az 
Európai Menekültügyi Alap által támogatott konferenciára Budapesten, ahol az 

uniós eredmények bemutatása mellet a svéd, a cseh és a román tapasztalatok is 

megvitatásra kerültek. Ezen kívül a 2009-ben megalakult egy informális áttelepítési 
munkacsoport, a menekültügyért felelős és a szociális ügyekért felelős tárca, a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának 
Regionális Képviselete, illetve a Magyar Helsinki Bizottság részvételével.   

 
Az áttelepítés iránti elköteleződésre vonatkozó politikai döntés után, a következő 

előkészületi lépések megtételére volt szükség. Először is meg kell alkotni az 
áttelepítésre vonatkozó részletes menekültügyi eljárási szabályokat, valamint a 

nemzeti áttelepítési program jogszabályi (mely szerv, milyen eljárás keretében 
dönt arról, hogy mely országból, milyen állampolgárságú személyek kerüljenek 

áttelepítésre, illetve az áttelepítendő személyek konkrét létszámáról). A fent említett 
informális áttelepítési munkacsoport ideális fórumként szolgált e jogszabályi keretek 

tervezeteinek kidolgozására valamennyi érintett szereplő bevonásával. Az áttelepítés 
sikerességéhez elengedhetetlenül szükséges volt továbbá a hazai integrációs 

rendszer megerősítése is.  

 
2008. január 1-jén lépett hatályban a Met. áttelepítésre vonatkozó speciális 

rendelkezése, ami Magyarország számára lehetővé teszi az áttelepítési 
programokban való részvételt.12 

 

Az áttelepítés menete: 

 
Felhívás 

 

A program hivatalos indulását megelőzően a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal a felhívást küld a UNHCR, a Magyar Helsinki Bizottság, egyházak, civil és 
más szervezetek, valamint a magyarországi szír közösség számára a programban 

való részvétel lehetőségével kapcsolatban. 
 

A jelentkezések beérkezését követően a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatal 

rövid telefonos interjúkat folytat le annak érdekében, hogy megismerje, hogy 
miért jelentkeztek a programra, milyenek az életkörülményeik, sérülékenységük 

milyen mértékű, és megvizsgálja személyes interjú lehetőségét a kiválasztási 
misszió során. 

 

                                       

12   Met. 7. § (5) bekezdés 
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A magyar áttelepítési eljárás menete alapvetően különbözik az általános 
áttelepítési gyakorlattól. Normál esetben a UNHCR továbbítja az Áttelepítési 
Regisztrációs Nyomtatványt (RRF) az áttelepítő országok számára, akik a dosszié 

alapján meghozzák döntésüket. A magyar gyakorlat szerint a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal választja ki és világítja át a jelentkezőket. Ennek indoka, 
hogy meggyőződjenek arról, hogy az áttelepítendő személy hajlandó 

Magyarországon élni.  

Kiválasztás 
 
Beérkezésük után a jelentkezéseket a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

továbbítja nemzetbiztonságért felelős partner szervei részére, aki elvégzik a 
biztonsági ellenőrzésüket. A pozitív választ követően a jelentkezők listája 

megküldésre kerül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal vezetése 
részére, aki dönt arról, hogy kiket lehet meghallgatni személyesen a kiválasztási 

misszió során, kiket választanak ki dosszié alapú kiválasztással, és ki az, akiket ki 
kell zárni a programból. Ezt követően a potenciális kezdeményezetteket 

hivatalosan értesítik a személyes interjú helyéről és idejéről, és felhívják a 
figyelmüket arra, hogy minden szükséges dokumentumot (személyazonosító 

igazolvány, bizonyítványok, stb.) hozzanak magukkal az interjúra. 

 

A kiválasztási missziók Európai Uniós támogatással (EMA/MMIA) valósulnak meg. 

A bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felelőssége a munkatársak kiválasztása 
(menekültügyi ügyintézők, tolmács) és a szükséges előkészületek megtétele az 

interjú lefolyatására alkalmas hely kiválasztásával, a meghallgatandó személyek 
számát figyelembe véve. Ezt követően a BÁH értesíti a Belügyminisztériumot és a 

Külgazdasági és Külügyminisztériumot a kiválasztási misszió időpontjáról és 
programjáról. Ezen kívül a helyi diplomáciai képviseleteket is felkérik, hogy a 

kiválasztási misszió tagjai számára biztosítsák helyszínt és a szükséges támogatást. 
 

A kiválasztási missziók, illetve a dossziék vizsgálata után, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal és partnerszervei szakértői megteszik ajánlásukat. Ezután a 

BÁH vezetése megküldi a potenciális kedvezményezettek listáját a 
Belügyminisztérium részére, ahol egy gyors menekültügyi eljárás lefolytatását 

követőn kiállítják az elismerésről szóló okiratokat, amit a miniszter vagy az 

államtitkár ír alá. Végül a kedvezményezettek teljes listáját hivatalosan megküldik a 
UNHCR, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági 

Főosztálya, valamint a BÁH Idegenrendészeti Igazgatósága részére. A UNHCR helyi 
szervei előkészítik továbbításra az Áttelepítési Regisztrációs Nyomtatványokat. 

 
Utazás előkészítése 

 
2015 év végéig a kiválasztás és az elismerési eljárás lefolytatása után, a BÁH 

illetékes szervezeti egysége volt a felelős az utazás megszervezésért szoros 



EMH Tanulmány 2016 

        Áttelepítés és Humanitárius Befogadási Programok Európában – mi működik?  

 

Page 11 of 49 

 

együttműködésben az IOM-mel. Az IOM volt a felelős a helyi segítségnyújtás, a 
reptéri koordináció megszervezéséért, és az utazásra való egészségügyi 

alkalmassági megállapítására irányuló vizsgálat lefolytatásáért. Az idei évtől ezt a 

feladatot a Kalunba Nonprofit Kft. látja, aki minden utazással kapcsolatos 
szolgáltatás nyújtásáért felelős az utazás megelőző egészségügyi szűréstől kezdve 

(ez a civil szervezet helyi egyházi hálózatán keresztül valósítja meg) a repülőjegy 
foglalásán át egészen a kulturális orientációig. 

 
Érkezés Magyarországra 

 
A kedvezményezettek megérkezése előtt, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

konzultál a Repülőtéri Rendőri Igazgatósággal és tájékoztatja a kedvezményezettek 
érkezéséről a minél gördülékenyebb beléptetés érdekében. A Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtéren a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és az 
integrációs programért felelős civil szervezet munkatársai fogadják és tájékoztatják 

menekültként történő elismeréséről.  
 

Az első személyes találkozón a kedvezményezettek személyi- és lakcím 

igazolvány iránti kérelmet töltenek ki. Emellett tájékoztatják őket az integrációs 
támogatást igénybevételének lehetőségéről (2016. június 1-jétől már nem 

igényelhető ez a támogatási forma). Ez lefedi a szállásköltséget, egészségbiztosítást, 
élelmet, iskoláztatást és más költségeket. Emellett esetükben a 10.000 euró/fő uniós 

támogatást a Kalunba Nonprofit Kft. részére rendelkezésre áll, amely felelős az 
integrációs program megvalósításáért. Ez magában foglalja az igényeikre szabott 

magyar nyelvi kurzusokat, szakképzési programot, karrier-tanácsadást, valamint a 

speciális igényekhez igazodó étkeztetést is. 

4. Kérem, adja meg az áttelepítési vagy humanitárius befogadási program 

fő jellegzetességeit a táblázat kitöltésével.  

Kérdés Válasz 

Mikor kezdte az 

áttelepítési vagy 
humanitárus 

befogadási 
programot az Ön 

tagállama? 

Magyarország 2012-től alkalmaz áttelepítési programot. 

Az Ön tagállam 
adott-e meg 

földrajzi 
prioritásokat 2011 

és 2016 között az 
áttelepítési és 

humanitárius 
befogadási 

Igen/Nem 

A Magyar Kormány 2012-es és a 2013-as évben egyaránt 

10-10 főben, míg 2014-re és 2015-re 20-20 főben határozta 

meg a szolidaritási program keretében elismerhető 

menekültek számát. 
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Kérdés Válasz 

program 
vonatkozásában?  

A következő 

régiókban található 
országok 

állampolgárai részt 
vettek-e az 

áttelepítési vagy 
humanitárius 

befogadási 
programban 2011 és 

2016 között? 

Igen/Nem 

Észak-

Afrika13 

Szub-

szaharai 

Afrika14 

Közel-

kelet15 

Ázsia 

egyéb 

részei 

Amerika Egyéb 

Nem 

alkalma

zott. 

Nem 

alkalma

zott. 

Igen 

1 fő 

iráni, és 

31 fő 

szír 

állampol

gár 

áttelepít

ésére 

került 

sor 

2012 és 

2015 

között. 

Nem 

alkalma

zott. 

Nem 

alkalma

zott. 

Nem 

alkalma

zott. 

Az 

áttelepített/befog
adott személynek 

a UNHCR vagy egy 
harmadik ország 

által elismert 
menekültnek kell 

lennie vagy lehet 

átmeneti 
védelemben 

részesített 
személy is? 

A Met. 7 § (5) bekezdése szerint a menekültügyét felelős 

miniszter menekültként ismerheti el azt a más állam 

hatósága vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete 

Menekültügyi Főbiztossága által menekültként elismert 

külföldit, akire nézve a menekültügyi hatóság a genfi 

egyezmény alkalmazhatóságát megállapította. Ez alapján 

csak a UNHCR vagy harmadik ország által elismert menekült 

lehet a program kedvezményezettje. 

 

                                       

13 Lásd ENSZ földrajzi felosztását http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#africa. 
14 Egész Afrika, kivéve Észak-Afrikát (lásd előző lábjegyzet). 
15  Bahrein, Irán,  Irak, Izrael, Jordánia, Kuwait, Libanon, Omán, Palesztín területek, Katar, Szaud-Arábia 
 Szíria, Törökország, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen. 
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Kérdés Válasz 

 

Az Ön tagállama 
újravizsgálja-e az 

áttelepítendő/befo
gadandó személy 

UNHCR általi 
elismerését? 

Igen/Nem Ha igen, 

akkor ez 

mikor 

történik? 

Ha igen, 

akkor ez hol 

kerül 

lefolytatásra? 

Ha igen, 

akkor hogyan 

kerül 

lefolytatásra? 

Az Ön tagállama 
határozott-e meg 

éves vagy 

többéves kvótát az 
áttelepítés/human

itárius befogadás 
tekintetében?  

Igen/Nem 

Kérem, adja meg az 
éves általános 

kvótáját. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nem 

releváns

. 

10 10 20 20  Nem 

releváns

. 

Kérem, adja meg az 

éves sürgősségi 
kvótáját. 

Nem 

releváns

. 

Nem 

releváns

. 

Nem 

releváns

. 

Nem 

releváns

. 

Nem 

releváns

. 

Nem 

releváns

. 

A fenti kvóta 
hogyan lett 

meghatározva és 
hogyan kerül 

alkalmazásra? 
(Kérem, jelölje 

meg, hogy ki 
határozza meg a 

kvótát, hogyan 
kerül 

meghatározásra és 

mik az általános és 
a sürgősségi 

kvóták.) 

A Met. 93. § (2a) bekezdése felhatalmazást ad a Kormány 

számára, hogy rendeletben állapítsa meg a 7. § (5) 

bekezdése alapján évente menekültként elismerhető 

külföldiek számát. A belügyminiszter előterjesztése alapján a 

Kormány rendeletben határozott a kvóták nagyságáról: 

 

 - 91/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet: 10 fő 2012-re, 

- 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet: 10 fő 2013-ra,  

- 86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet: 20-20 fő 2014-re és 

2015-re (az uniós szabályok változása miatt két évre kellett 

meghatározni a kvótát).  

2011 és 2015 

között volt-e 
lényeges 

különbség a kvóta 

Igen, volt eltérés a meghatározott kvóta és a ténylegesen 

áttelepített személyek száma között. Ennek okai voltak 

többek között, hogy a kevés alkalmas jelölt volt a 
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Kérdés Válasz 

és a ténylegesen 
áttelepített/befoga

dott személyek 
száma között? Ha 

igen, milyen 
mértékben és 

miért?  

jelentkezők között az adott évben, a beutaztatás technikai 

akadályokba ütközött, illetve volt olyan kiválasztott személy, 

aki később visszavonta részvételi szándékát. 

2012-ben 10-ből 1 fő, 2013-ban 10-ből 9 fő, 2014-ben 20-

ból 6 fő, míg 2015 20-ból 16 fő került ténylegesen 

áttelepítésre. 

    2.2. Indulás és az azt megelőző szakasz 

 5. Kérem, jelölje meg a táblázatban melyik hatóság/szereplő felelős az 

egyes cselekményekért/intézkedésekért és röviden magyarázza meg 
felelősségük tartalmát.  

Cselekmény/intézkedés Felelős 

hatóság/szereplő 

Felelősség magyarázata 

(Mikor, hogyan és mit 

tesz?) 

Döntéshozatal a nemzeti 
áttelepítési vagy 

humanitárius befogadási 
programról/stratégiáról 

(ideértve a célokat, a 

földrajzi fókuszt, 
prioritásokat, stb.)  

Kormány 

Belügyminiszter 

Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 

A belügyminiszter 
előterjesztése alapján a 

Kormány meghatározza az 
adott kétéves időszakra 

vonatkozóan az 

áttelepítési program 
keretében fogadható 

menekültek számát. A 
földrajzi, illetve egyéb 

prioritásokat a 
Belügyminisztérium a 

Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatallal 

konzultálva határozza 
meg. 

Az 
áttelepítésre/humanitárius 

befogadásra jelölt 
személyek beazonosítása  

UNHCR A UNHCR segítséget nyújt 
a magyar menekültügyi 

hatóság által megjelölt 
személyek felkutatásában, 

majd felajánlja őket az 
áttelepítési programban 

történő részvételre. 
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Az 

áttelepítésre/humanitárius 
befogadásra jelölt 

személyek első 
kiválasztása  

Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 

A felhívásra beérkezett 

jelentkezések alapján a 
Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 
összeállít egy listát a 

potenciális jelöltekről. Ez 
alapján folytat le 

konzultációt a UNHCR-ral. 

Biztonsági átvilágítás Alkotmányvédelmi Hivatal A kiválasztott személyek 

biztonsági ellenőrzését az 
Alkotmányvédelmi Hivatal 

végzi. Szakértői részt 
vesznek a kiválasztási 

missziókon is. 

Az előválasztott 

személyek meghallgatása  

Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal, 
Alkotmányvédelmi Hivatal 

A kiválasztási misszió 

során a helyszíni 
meghallgatást a 

Bevándorlási és Hivatal 
menekültügyi szakértői, 

valamint az 
Alkotmányvédelmi Hivatal 

nemzetbiztonsági szakérői 
végzik. 

Egészségügyi ellenőrzés IOM/Kalunba Nonprofit 
Kft. 

 

Az IOM/Kalunba Nonprofit 
Kft. felelős az utazás előtti 

egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat lefolytatásáért.  

Végső döntés az 
áttelepítésre/humanitárius 

befogadásra jelölt 
személyek kiválasztásáról 

Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal 

A Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal a 

jelöltek meghallgatása, 
illetve a dosszié vizsgálása 

után dönt az alkalmas 
jelöltek kiválasztásáról. 

Indulás előtt 
segítség/intézkedések  
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Indulás és utazás IOM/Kalunba Nonprofit 

Kft.  

A kiválasztott személyek 

utazásának előkészítését 
és lebonyolítását végzik. 

Indulás előtti tájékoztatás 
a kiválasztott személy 

részére 

IOM/Kalunba Nonprofit 
Kft. vagy UNHCR 

Az áttelepítendő 
menekültek beutazást 

megelőző felkészítését az 
IOM, illetve az idei évtől a 

Kalunba Nonprofit Kft., 
vagy a UNHCR helyi 

irodája végzi a 
Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 
által megküldött 

tájékoztató anyag alapján. 

 

Indulás előtti kulturális 

orientáció a kiválasztott 
személy részére 

IOM/Kalunba Nonprofit 

Kft. vagy UNHCR 

A beutazást megelőző 

felkészítést az IOM, illetve 
az idei évtől a Kalunba 

Nonprofit Kft., vagy a 

UNHCR helyi irodája végzi 
a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal 
által megküldött 

tájékoztató anyag alapján. 

 

6. Az Ön tagállama az első lépéseket és a fő döntéshozókkal (pl. UNHCR, 

harmadik országok) hogyan közelíti meg az áttelepítésre/humanitárius 
befogadásra jelölendő személyek beazonosítását?  

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által megjelölt a célcsoportba tartozó 
személyek és hozzátartozóik jelezhetik a BÁH felé a nemzeti áttelepítési 

programban történő részvételi szándékukat. A UNHCR-ral történő előzetes 
egyeztetések, valamint a jelentkezők nemzetbiztonsági átvilágítását követően a 

BÁH Menekültügyi Igazgatósága összeállít egy listát azon potenciális 
kedvezményezettekről, akiket személyes meghallgatásra javasol. A magyar 

áttelepítési gyakorlat szerint a magyar hatóságok választják ki és 
vizsgálják/szűrik a jelentkezőket. Ezt követően kéri fel menekültügyi hatóság a 

UNHCR-t, hogy tegye meg hivatalos felajánlását. Ezen gyakorlat bevezetésének 
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indoka az volt, hogy így biztosan azok a személyek kerülnek kiválasztásra, akik 

valóban Magyarországon kívánnak élni. 

 7. Kérem, jelölje meg, hogy melyik módszert alkalmazza az 

áttelepítésre/humanitárius befogadásra jelölendő személyek kiválasztása 
során? 

Módszer Meghatározo

tt módszer 

létezik 

(Igen/Nem) 

További magyarázat 

Kiválasztási missziók 

Kiválasztási 

missziók 
harmadik 

országokba 

Igen.   

Ha kiválasztási 

missziót folytat le, 
akkor a) milyen 

gyakran? b) 

Minden olyan 
országba, 

ahonnan 
személyeket 

áttelepítenek? 

a) Egyszer egy évben hajtanak végre kiválasztási missziót. 

b) Nem. A végrehajtott kiválasztási missziók száma a 

rendelkezésre álló pénzügyi forrástól függ. 

Személyes 

helyszíni interjúk 
a jelöltekkel  

(Ha igen, akkor 

jelölje meg, hogy 
ki folytatja le 

ezeket) 

Igen. A helyszíni interjúkat a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal menekültügyi 

szakértői, valamint a BÁH parter hatóságainak 

képviselői folytatják le.  

Dosszié alapú 

kiválasztás  

Igen.  A UNHCR továbbítja az aktát a Bevándorlási és 

Állampolgárásági Hivatal számára. 

Videó/telefon 

interjú a 
jelöltekkel 

Nem. Nem kerül alkalmazásra. 

Konzultációk a 
UNHCR-rel/IOM-

Igen.  A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

rendszeresen konzultál a UNHCR-ral az általa 
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Módszer Meghatározo

tt módszer 

létezik 

(Igen/Nem) 

További magyarázat 

mel (háromoldalú 

konzultációk) 

(Ha igen, adja 

meg hogy mikor 
és milyen 

gyakran.) 

ajánlott szír állampolgároknak az áttelepítési 

programban való részvételhez szükséges 

alkalmassága tekintetében. 

Konzultációk az 
EASO-val 

(Ha igen, adja 
meg hogy mikor 

és milyen 
gyakran.) 

Nem. Nem kerül alkalmazásra. 

Konzultációk a 

civil 
társadalommal/N

GO-kal a jelöltek 
kiválasztásának 

szempontjairól 

Igen. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

konzultál a Magyarországon élő szír diszpóra 

tagjaival, valamint egyéb egyházi fenntartású, 

illetve civil szervezetekkel a lehetséges jelöltek 

programba történő bevonásáról.   

Konzultációk 

annak az 
országnak a 

hatóságaival ahol 

az áttelepítendő 
személy 

tartózkodik 

Igen. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

esetenként konzultál harmadik ország 

hatóságaivel a jelöltek státuszának ellenőrzése, 

valamint a programban való részvételre való 

alkalmasságuk tekintetében. Ez leginkább a 

Törökországban és Libanonban lévő személyek 

esetében jellemző. 

A jöltek 
meghallgatásához 

tolmácsok 

bizotsítása  

Igen. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

biztosítja a tolmácsszolgáltatást az interjúk 

során.  

Egyéb módszerek  Nincs. Nem releváns. 

8a. Alkalamaz-e az Ön tagállama prioritási szempontokat az 
áttelepítésre/humanitárius befogadásra jelölendő személyek kiválasztása 

során (akár hivatalosan, akár a gyakorlatban)? Ezek a kritériumok a UNHCR 
által alkalmazott kritériumokon felül értendő.  
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Igen/Nem 

   A potenciális jelölteknek az alábbi kritériumoknek kell megfelelniük. A 

kérelemző: 

- szír állampolgár (Szíriában élő palesztínok  nem vehetnek részt az áttelepítési 

programban), 
- a UNHCR (vagy a török migrációs hatóság (DGMM) által regisztrált személy, 

- egy Szírián kívüli országban tartózkodik (Magyarország esetében ilyen volt 
Törökország, Jordánia és Libanon), és 

- van valamilyen kapcsolata Magyarországgal (pl. családi, vagy baráti 
kapcsolat).  

 
   Emellett természetesen a döntéshozatal során a sérülékenység fokát is figyelembe 

veszik a magyar hatóságok. 
 

   8b. Ha igen, akkor ki határozza meg a szempontokat, és hogyan?  

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal határozza meg az áttelepítés 

célcsoportját és a kiválasztás szempontjait. 2013-ban a Szíriában fennálló, egyre 
romló humanitárius helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy szír állampolgárokat 

fogad be az éves áttelepítési kvóta keretében. A családi, rokoni, illetve baráti 

kapcsolatok fennállása, mint kiválasztási kritérium a könnyebb integráció 
elősegítése érdekében került meghatározásra.  

      8c. Ha igen, kérem, jelölje meg a releváns prioritási szempontokat az 

áttelepítésre/humanitárius befogadásra jelölendő személyek kiválasztása 

során. 

 Kritérium 

 

Kérem, jelölje meg a prioritás fokát és azt, hogy 

milyen körülmények között kerül alkalmazásra  

A személyek sérülékenysége nagyságának értékelése  

Erőszak és/vagy 

kínzás túlélői  

Kiemelt prioritás. 

Erőszak és/vagy 

kínzás veszélye és 
személyek, akik 

üldöztetés miatt 
erőszak és/vagy 

kínzás komoly 
veszélyének vannak 

Kiemelt prioritás.  
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 Kritérium 

 

Kérem, jelölje meg a prioritás fokát és azt, hogy 

milyen körülmények között kerül alkalmazásra  

kitéve 

Előrelátható alternatív 
tartós megoldás 

hiánya  

This is also considered top priority when it comes to 

families with small children with no access to education 

and basic facilities whatsoever, or having serious health 

conditions. 

A származási országon 

belül történő belső 
áthelyezés nem 

lehetséges  

Nem releváns. 

Orvosi ellátásra 

szoruló személyek, 

beleértve a súlyos 
betegséget és nemi 

szerv csonkítás miatti 
kezelést  

Kiemelt prioritás. 

Személyek, akik 
szexuális orientációjuk 

vagy nemi identitásuk 
miatt üldözés komoly 

veszélyének vannak 
kitéve  

Nem releváns. 

Személyek, akik 

vallásuk/hitük miatt 
üldözés komoly 

veszélyének vannak 
kitéve (különös 

figyelemmel a nem 
hívőkre) 

Nem releváns. 

Személyek, akik 

politikai 
meggyőződésük miatt 

üldözés komoly 
veszélyének vannak 

kitéve  

Nem releváns. 

Személyek, akik 

meghatározott etnikai 

csoportba, társadalmi 
csoportba vagy 

Nem releváns. 
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 Kritérium 

 

Kérem, jelölje meg a prioritás fokát és azt, hogy 

milyen körülmények között kerül alkalmazásra  

kisebbséghez, őshonos 
csoporthoz való 

tartozásuk, vagy 
állampolgárságuk 

miatt üldözés komoly 
veszélyének vannak 

kitéve  

A menekült jogi 
és/vagy fizikai védelmi 

szükséglet a menedék 
országában (beleértve 

a visszaküldés 
veszélyét) 

Nem releváns. 

Egyéb szempont? Nem releváns. 

Egyéb kritérium 

Nem  Nem releváns. 

Kor Gyermekek és idősek prioritást élveznek a kiválasztás 

során. 

Vallás/nem vallási 

csoport  

Nem releváns. 

Család egysége Kiemelt prioritás. 

Családtag tartózkodik 
a tagállam területén  

Prioritás. 

Állampolgárság/kisebb
ségi csoporthoz 

tartozás  

Nem releváns. 

Integrációs potenciál, 
vagy vizsgált/remélt 

motiváció az 
integrációra  

Nem releváns. 

Egyéb szempont? 

 

Nem releváns. 

9a. Alkalmaz-e az Ön tagállama prioritási szempontokat az 

áttelepítésre/humanitárius befogadásra jelölendő egyes személyek 
kizárására vagy depriorizálásra?  
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Igen/Nem 

9b. Ki határozza meg a kritériumokat a kizárásra/depriorizálásra, és ez 

hogyan nyilvánul meg a gyakorlatban?  

A Met. 8. §-a értelmében nem lehet menekültként elismerni azt a külföldit, akire 

nézve a Genfi Egyezmény 1. cikk D., E. vagy F. pontjában szereplő kizáró okok 
valamelyike fennáll.  

A Genfi Egyezmény 1. cikk F. pont b) alpontjának alkalmazása során súlyos, nem 

politikai bűncselekménynek minősül az a cselekmény, amelynek elkövetésénél - 
figyelemmel az összes körülményre, így a bűncselekmény által elérni kívánt célra, 

a bűncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a felhasznált vagy felhasználni 
kívánt eszközre - a bűncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a politikai 

jelleghez képest, és amelyre a magyar jog ötévi vagy azt meghaladó 
szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli. 

A Genfi Egyezmény 1. cikk F. pont c) alpontjának alkalmazása során az Egyesült 
Nemzetek céljaival és alapelveivel ellentétes különösen a terrorcselekmény, a 

terrorizmus finanszírozása, valamint az ilyen cselekményekre való felbujtás. 

Emellett nem lehet menekültként elismerni azt a külföldit sem, akinek 
Magyarország területén való tartózkodása a nemzetbiztonságot veszélyezteti. 

9c. Kérem, jelölje, ha van kritérium az áttelepítésre/humanitárius 

befogadásra jelölendő egyes személyek kizárására vagy depriorizálásra a 
kiválasztás során (akár hivatalosan, akár gyakorlatban). 

 Kritérium 
 

Kérem, jelölje meg a prioritás fokát és azt, hogy 

milyen körülmények között kerül alkalmazásra 

Jelentős 

visszaélésről, vagy 
büntetett előéletről 

való 
tudomásszerzés  

Kizárási ok. 

A menekült 

esetében 
integrációs 

potenciál hiánya 
került 

megállapításra 

Nem releváns. 

 Menekültek családi 
összetételével 

Depriorizálási ok. 
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 Kritérium 

 

Kérem, jelölje meg a prioritás fokát és azt, hogy 

milyen körülmények között kerül alkalmazásra 

kapcsolatos 
kérdések 

Menekültek 

komplex profillal  

 

Kizárási ok. 

Katonai vagy 
magánbiztonsági, 

hírszerző, 
paramilitáris és 

harcos csoportokba 
bevont személyek 

Kizárási ok. 

Rendőri erők tagjai  Kizárási/depriorizálási ok. 

Börtönök vagy 
fogvatartási helyek 

személyzete  

Kizárási/depriorizálási ok. 

Informátorok Kizárási/depriorizálási ok. 

Az EU szankciós 
listáján lévő 

személyek16 

Kizárási ok. 

Olyan egyének, aki 
(állítólagosan) súlyos 

(nem politikai) 
bűncselekményeket 

követtek el a 
származási 

országukban  

Kizárási ok. 

Olyan személyek, 
akiknek közvetlen 

családtagjuk 
harcosokhoz 

kötődnek 

Kizárási ok. 

Egyéb szempont? Azok a családok, amelyeknek közvetlen családtagja súlyos 

                                       

16 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm 
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 Kritérium 

 

Kérem, jelölje meg a prioritás fokát és azt, hogy 

milyen körülmények között kerül alkalmazásra 

 bűncselekményt követett el vagy abban részt vett - 

ideértve az embercsempészést is - azonnal kizárhatóak a 

programból. 

Ezen kívül a hatóságok félrevezetése az interjú során 

szintén deprorizáláshoz vagy akár kizáráshoz is vezethet.  

10a. Mi az eljárás az áttelepítésről/befogadásról való döntéshozatal után 
közvetlenül?  

A személyek kiválasztásáról a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
Menekültügyi Igazgatósága hivatalos levélben tájékoztatja Idegenrendészeti 

Igazgatóságát, a Belügyminisztériumot, az IOM Budapesti Irodáját, illetve az idei 
évtől a Kalunba NGO-t, a Külügyminisztérium Konzuli és Állampolgársági 

Főosztályát, a küldő országban működő magyar külképviseletet, az UNHCR 
budapesti, valamint küldő államban működő irodáját. 

A beutazáshoz szükséges úti okmány kiállítása érdekében Magyarország helyi 
képviselete egyeztet a helyi UNHCR irodával, az úti okmányt a UNHCR szerzi be, 

azt vízummal a magyar külképviselet látja el. 

10b. Van-e hivatalos megállapodás az áttelepített/befogadott személy és a 

tagállam között a kiválasztás után és az indulás előtt? Ha igen, mit takar 
egy ilyen megállapodás?  

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal nem köt írásbeli megállapodást az 
áttelepítési programban részt vevő személyekkel. 

11a. Hogyan szállítják ténylegesen át az érintett személyt a tagállamba?  

Amennyiben a kiválasztás és az elismerési eljárás befejeződött, a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal Nemzetközi Együttműködési Főosztálya végezte az utázás 

megszervezését az IOM-mel szoros együttműködésben. Korábban az IOM volt a 
felelős a helyszíni segítségnyújtásért, a reptéri koordinációét, illetve az utazást 

megelőző egészségügyi alkalmassági szrés elvégézésért. A Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal feladata pedig az utazás előkészítése és a 

kedvezményezetttek befogadásával kapcsolatos koordináció elvégzése volt.  

Az idei évtől kezdve a Bevándorlási és Állampolgásági Hivatal civil partnere a 

Kalunba NGO - a Magyar Református Egyház támogatásval - a felelős minden, az 
utazással kapcsolatos szolgáltatásmegszervezésért kezdve az utazást megelőző 

egészségügyi alkalmassági szűréssel, a repülőjegyek lefoglalásán át, egészen a 
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kulturális orientációs felkészítás nyújtásáig.  

A kedvezményezettek Magyarországra történő beutazása előtt a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal egyeztet a Rendőrség Repülőtéri Igazgatóságával, és 

tájékoztatja őket az érkezésükről gördülékeny beléptetésük érdekében. A 
repülőtéren a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és az integrációs program 

megvalósításáért felelős civil szervezet képviselői fogadják és itt hivatalosan is 
kinyilvánítják, hogy a kedvezményezettek menekültstátuszt kaptak 

Magyarországon.  

11b. Van-e valamilyen speciális szolgáltatás sérülékeny személyek számára, 
amikor átszállítják őket a tagállamba? 

Ilyen esetekben az IOM helyi irodáját vagy a helyi NGO-t kérték/kérik fel speciális 

szolgáltatások nyújtására (pl. speciális szállítás és/vagy segítségnyújtás) a 

sérülékeny kedvezményezettek számára. 

     

    2.3. A megérkezés és az integrációs szakasz  

     12a. Különbözik-e az áttelepített személyek integrációjára vonatkozó 

szakpolitika és jogi szabályozás a menedékkérelem elbírásálása után 
elismert menekültek integrációjára vonatkozó szakpolitikától és jogi 

szabályozástól? Ha igen, röviden írja le, hogy milyen szempontból. 

A magyar integrációs szakpolitika és jogi szabályozás nem tesz különbséget a 

áttelepített és a normál menedékjogi eljárás során elismert menekültek integrációja 
között.  

12b. Ki a fő szereplők és melyek a felelősségeik a megérkezést követő 
integrációs szakaszban?  

Szereplő Felelősség 

Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal 

 

koordináció (felhívás, szűrés, 
kiválasztás, kiválasztási eljárás, 

utazásszervezés, dokumentumok)  
Belügyminisztérium    menekültként történő elismerés, uniós 

finanszírozás 

-  
Kalunba Nonprofit Kft. szállás, étkezés, komplex integrációs 

program (oktatás, nyelvi képzés, 

munkaügyi tanácsadás) Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala 

  személyigazolvány kiállítása 
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  Családsegítő Szolgálat   rendszeres felülvizsgálat/ellenőrzés 

  

    13. Milyen az azonnali segítséget kap az áttelepített/befogadott személy 

(feltehetően repülővel történő) megérkezésekor?  

Intézkedés Igen/Nem További magyarázat 

Reptéri felvétel Igen. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal/Kalunba 
Nonprofit Kft. 

Ideiglenes 

dokumentumok 

biztosítása 

Igen. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  

Élelem Igen. Kalunba Nonprofit Kft. 

Elhelyezés Igen. Kalunba Nonprofit Kft. 

Ruházat Igen. Kalunba Nonprofit Kft. 

Orvosi vizsgálat Igen. Kalunba Nonprofit Kft. 

Egyéb 

egészségügyi 
ellátás  

Nem. Nem releváns. 

Tolmácsolás Igen. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal/Kalunba 
Nonprofit Kft. 

Egyéb? Nincs. Nem releváns. 

14a. Milyen státuszt kap az áttelepített vagy humanitárius befogadás 

keretében befogadott személy? Különbözik-e a nyújtott státusz az általános 
menedékkérelmek kapcsán nyújtott nemzetközi védelemtől?  

A Met. vonatkozó szabályai értelmében a menekültügyét felelős miniszter 

menekültként ismerheti el azt a más állam hatósága vagy az Egyesült Nemzetek 
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Szervezete Menekültügyi Főbiztossága által menekültként elismert külföldit, akire 

nézve a menekültügyi hatóság a genfi egyezmény alkalmazhatóságát 
megállapította.17 Az áttelepített személy menekült jogállása nem különbözik a 

normál menekültügyi eljárás során elismert menekültek jogállásától. 

Így az áttelepített menekültet, ha törvény vagy kormányrendelet kifejezetten 
eltérően nem rendelkezik, a magyar állampolgár jogai illetik meg, és 

kötelezettségei terhelik. 
 

    A menekült - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, 

valamint a helyi népszavazás kivételével - nem rendelkezik választójoggal, és nem 
tölthet be olyan munkakört, illetve feladatkört, továbbá nem viselhet olyan 

tisztséget, amelynek ellátását jogszabály magyar állampolgársághoz köti. 
 

A menekült jogosult: 
a) a jogszabályban meghatározott személyazonosító igazolványra és - ha 

nemzetbiztonsági vagy közrendi érdek a kiállítását nem zárja ki - Genfi 
Egyezményben foglalt kétnyelvű úti okmányra, 

b) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint ellátásra, 
támogatásra és szállásra.  

 
A menekült köteles: 

a) a menekültügyi hatósággal együttműködni, 
b) jogszabály vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát 

egészségügyi szűrésnek, gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, 

valamint az egészségügyi hatóság által megbetegedési veszély esetén elrendelt, 
hiányzó védőoltások pótlásának alávetni, 

c) Magyarország jogszabályait megtartani.18 

14b. Ha az érintett személy nem sztenderd nemzetközi védelmet és az 

ahhoz kapcsolódó tartózkodási engedélyt kap, akkor milyen jogcímet adnak 
számára?  

A program 

típusa 

A nyújtott 

engedély/tar

tózkodási 

jogcím 

Az engedély 

kezdeti 

időtartama 

(hónapokba

n) 

Hosszabbítá

si lehetőség 

van-e? 

További 

részletek 

                                       

17   Met. 7. § (5) bekezdés 
18   Met. 10. § 
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A program 

típusa 

A nyújtott 

engedély/tar

tózkodási 

jogcím 

Az engedély 

kezdeti 

időtartama 

(hónapokba

n) 

Hosszabbítá

si lehetőség 

van-e? 

További 

részletek 

Áttelepítési 

Program 

Személyazono

sító 

igazolvány  

6 év Igen. A magyar 

állampolgárokho

z hasonlóan 

személyazonosít

ó igazolvány 

kerül kiállításara 

6 éves 

időtartamra.19 A 

személyazonosít

ó igazolvány 

első alkalommal 

történő kiadását 

a menekült és 

az oltalmazott a 

menekültként 

vagy 

oltalmazottként 

való elismerést 

igazoló 

okiratának az 

átvételekor a 

menekültügyi 

hatóságnál 

köteles kérni. A 

menekültügyi 

hatóság 

közreműködő 

hatóságként jár 

el, és a kérelmet 

                                       

19  Met. 10.§ (3) bekezdés és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvény 29/E. § (1) bekezdés c) pont 
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A program 

típusa 

A nyújtott 

engedély/tar

tózkodási 

jogcím 

Az engedély 

kezdeti 

időtartama 

(hónapokba

n) 

Hosszabbítá

si lehetőség 

van-e? 

További 

részletek 

az ellenőrzést 

követően 

haladéktalanul 

megküldi a 

kérelmező 

lakóhelye 

szerint illetékes 

járási 

hivatalnak.20 

Humanitárius 

Befogadási 
Program 

Nem releváns. Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

 

15a. Az áttelepített vagy humanitárius befogadási program keretében 
befogadott személyeknek joga an-e a családegyesítéshez?  

Igen/Nem 

15b. Amennyiben igen, akkor mennyiben tér el az áttelepített vagy 
humanitárius befogadási program keretében befogadott személyek 

családegyesítési joga az egyéb menekültstátusszal rendelkező 
személyekétől? 

Az áttelepített személyre ugyanazok a családegyesítési szabályok vonatkoznak, 
mint a normál menedékjogi eljárás során menekültstátuszt kapott személyekre. 

 
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásától és tartózkodásáról szóló 2007. 

évi II. törvény (a továbbiakban:Harm tv.) vonatkozó rendelkezéseinek értelmében 
családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedélyt kaphat a 

menekültként elismert személy családtagja, valamint a menekültként elismert 
kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, eltartott szülője, testvére 

                                       

20  Forrás: 
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/60/c0000/Szem%C3%A9lyazonos%C3%ADt%C3%B3%20igazolv%C3%A1ny%20men
ek%C3%BClt%20r%C3%A9sz%C3%A9re%20.doc (2016. 06. 08.) 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/60/c0000/Szem%C3%A9lyazonos%C3%ADt%C3%B3%20igazolv%C3%A1ny%20menek%C3%BClt%20r%C3%A9sz%C3%A9re%20.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/60/c0000/Szem%C3%A9lyazonos%C3%ADt%C3%B3%20igazolv%C3%A1ny%20menek%C3%BClt%20r%C3%A9sz%C3%A9re%20.doc


EMH Tanulmány 2016 

        Áttelepítés és Humanitárius Befogadási Programok Európában – mi működik?  

 

Page 30 of 49 

 

és egyenes ági rokona, ha egészségi állapota miatt képtelen önmagáról 

gondoskodni. A menekültként elismert személy házastársa családegyesítési célú 
tartózkodási engedélyt akkor kaphat, amennyiben a házasságot a menekültként 

elismert személy Magyarország területére történő beutazását megelőzően kötötték. 
A menekültként elismert személyhez történő családegyesítés nem tagadható meg 

pusztán amiatt, hogy a családi kapcsolat fennállásának igazolására okirat nem áll 
rendelkezésre. 

 
A családegyesítő házastársa nem kaphat tartózkodási engedélyt, ha a 

családegyesítő másik házastársa a családi együttélés biztosítása érdekében kiadott 
tartózkodási vízummal, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A családtag - 

amennyiben más jogcímen nem szerzett tartózkodási jogosultságot - további 
tartózkodásra jogosult, ha a tartózkodási engedélye első ízben történő kiadásától 

számított öt év eltelt, vagy a családegyesítő, illetve a menekültként elismert 

személy halála esetén, ha a tartózkodás feltételei biztosítottak. 21 
 

A családegyesítés céljából kiállított tartózkodási engedély érvényességi ideje 
legfeljebb három év, amely alkalmanként legfeljebb három évvel 

meghosszabbítható. A tartózkodási engedély érvényességi ideje nem haladhatja 
meg a családegyesítő tartózkodási engedélyének, illetve a kérelmező úti 

okmányának érvényességi idejét.22 

15c. Az áttelepített vagy humanitárius befogadási program keretében 

befogadott személyek honosíthatóak-e?  

Igen/Nem 

15d. Amennyiben igen, akkor mennyiben tér el az áttelepített vagy 

humanitárius befogadási program keretében befogadott személyek 
hozzáférése a honosításhoz/állampolgársághoz az egyéb 

menekültstátusszal rendelkező személyekétől? 

A menekültekre vonatkozó szabályok szerint honosítható az áttelepített személy is. 

Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akit magyar 
hatóság menekültként elismert, és aki a kérelme előterjesztését megelőzően 

legalább három évig folyamatosan Magyarországon lakott, a magyar jog szerint 
büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt 

büntetőeljárás nincs folyamatban, megélhetése és lakhatása Magyarországon 

biztosított, honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem 

                                       

21 Harmtv. 19. § (2)-(7) bekezdés 
22 Harmtv. 19. § (9)-(11) bekezdés 
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sérti, valamint igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven 

eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.23  

16a. Van-e földrajzi elosztás az Ön tagállamában az áttelepített vagy 

humanitárius befogadási program keretében befogadott személyek 
tekintetében? 

Igen/Nem 

16b. Ki dönt a földrajzi elosztásról, és ez hogyan működik a gyakorlatban?  

Nem releváns. 

17a. Kérem, jelölje meg, hogy milyen típusú szállás áll a az áttelepített vagy 
humanitárius befogadási program keretében befogadott személyek 

rendelkezésére érkezéskor, és az Ön tagállamában hogyan gondolkodnak a 
szállásról megjelölve a maximális időtartamot, és azt, hogy ki nyújtja a 

szállást? 

Szállás áttelepített 

személy(ek) 

számára 

Igen- 

mindig 

Igen - 

gyakran 

Igen - ritkán 

Nem 

használt 

Maximális 

időtartama 

(hónapok/ál

landó) 

Ki nyújtja a 

szállást?  

További 

magyarázat 

Szállás a befogadó 
állomáson 

Nem használt. Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

Szállás átmeneti 

helyen (sátrak, 
iskolák, stb.) 

Nem használt. Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

Szociális/tanácsi 

lakás  

Nem használt. Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

Szállás hotelben 
vagy más 

Nem használt. Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

                                       

23 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 4. § (2) bekezdés 
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Szállás áttelepített 

személy(ek) 

számára 

Igen- 

mindig 

Igen - 

gyakran 

Igen - ritkán 

Nem 

használt 

Maximális 

időtartama 

(hónapok/ál

landó) 

Ki nyújtja a 

szállást?  

További 

magyarázat 

(korábban) turisták 
által használt helyen  

Normál/magánszállá
s 

Igen – 

mindig. 

Általában két 

évig. 

Civil 

szervezetek. 

Nem 

releváns. 

Egyéb? 

 

Nem használt. Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

Nem 

releváns. 

17b. Az áttelepített/befogadott személy szabadon mozoghat a tagállamban 
a megérkezését vagy az elhelyezését követően? 

Igen, azonnal. 

Igen, de csak ___ hónap után. 

Nem. 

Igen, de néhány feltételnek teljesülnie kell, amelyek:  

Nem releváns. 

17c. Az áttelepített személy szabadon utazat másik tagállamba, ahogy az 
elhelyezése megtörtént?  

Igen, azonnal. 

Igen, de csak ___ hónap után. 

Nem. 

Igen, de néhány feltételnek teljesülnie kell, amelyek: 
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Nem releváns. 

18. Kérem, jelölje meg az alábbi táblázatban, hogy mely integrációs 

intézkedések elérhetőek az áttelepített/befogadott személyek számára, és 

azt, hogy ki nyújtja ezeket?  

Szolgáltatás 

vagy 

intézkedés 

Elérhe

tő 

(Igen

/Nem) 

Ki nyújtja a 

szolgáltatás

t?  

Mennyi 

ideig 

vehető 

igényb

e? 

(heteki

g/ 

hónapo

kig/ 

évekig) 

Kérem, írja le 

az elérhető 

szolgáltatást, 

és azt, hogy 

hogyan 

működik a 

gyakorlatban

?  

Különböznek-

e ezen 

szolgáltatáso

k azoktól, 

amelyeket 

más elismert 

menekült 

számára 

nyújtanak? 

Heti vagy 
havi juttatás 

(összeg/fő) 

Igen. Bevándorlási 

és 

Állampolgárs

ági Hivatal 

 

2 évig 

jár az 

integráci

ós 

támogat

ás. 

Az integrációs 

támogatás 

összege a 

folyósítás 

kezdetétől 

számított 6 

hónap után 6 

havonta 

arányosan 

csökken. A 

támogatás 

összege függ 

az érintett 

személy egyéni 

körülményeitől 

(kiskorú 

gyermeket 

nevelő család, 

egyedülálló 

személy, stb.) 

Nem. 

Természetbe

ni ellátás  

Igen.  Bevándorlási 

és 

1 évre 

szól, 

A 

kedvezményez

Igen. 
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Szolgáltatás 

vagy 

intézkedés 

Elérhe

tő 

(Igen

/Nem) 

Ki nyújtja a 

szolgáltatás

t?  

Mennyi 

ideig 

vehető 

igényb

e? 

(heteki

g/ 

hónapo

kig/ 

évekig) 

Kérem, írja le 

az elérhető 

szolgáltatást, 

és azt, hogy 

hogyan 

működik a 

gyakorlatban

?  

Különböznek-

e ezen 

szolgáltatáso

k azoktól, 

amelyeket 

más elismert 

menekült 

számára 

nyújtanak? 

Állampolgárs

ági Hivatal – 

EMA/MMIA 

forrásból 

10.000 

euró/fő 

NGO 

nem 

ismétlőd

ő 

szolgált

atás. 

ettek számlát 

kell kérniük az 

elszámolható, 

létfenntartásho

z szükséges 

dolgokról (pl. 

élelem, bútor, 

háztartási 

eszköz, stb.) 

Első orvosi 
ellenőrzés 

(beleértve a 

szűrést, és az 
oltásokat is) 

Igen. NGO Nem 

ismétlőd

ő 

szolgált

atás. 

Beutazást 

megelőző 

egészségügyi 

alkalmassági 

vizsgálat. 

Nem.  

Teljes 
hozzáférés 

az 
egészségügy

i ellátáshoz 

(speciális 
ellátásokhoz 

is) 

Igen. Bevándorlási 

és 

Állampolgárs

ági Hivatal 

1 évig 

vehető 

igénybe. 

Ingyenes 

orvosi ellátás. 

Igen. 

Speciális 

ellátásokhoz 
való 

hozzáférés 
erőszak és 

kínzás 

túlélői, 

Igen. NGO Nem 

meghat

ározott. 

Nem releváns. Igen. 
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Szolgáltatás 

vagy 

intézkedés 

Elérhe

tő 

(Igen

/Nem) 

Ki nyújtja a 

szolgáltatás

t?  

Mennyi 

ideig 

vehető 

igényb

e? 

(heteki

g/ 

hónapo

kig/ 

évekig) 

Kérem, írja le 

az elérhető 

szolgáltatást, 

és azt, hogy 

hogyan 

működik a 

gyakorlatban

?  

Különböznek-

e ezen 

szolgáltatáso

k azoktól, 

amelyeket 

más elismert 

menekült 

számára 

nyújtanak? 

veszélyben 
lévő nők, 

lányok és 
gyermekek, 

fogyatékoss

ággal 
rendelkező 

menekültek, 
öregek és 

olyan 
személyek 

számára, 
akik 

valószínűleg 
nem lépnek 

ki a 
munkaerőpi

acra  

Oktatási 
támogatás 

(a) 
gyermekek 

iskolai 
regisztrációja, 

(b) 
képesítések 

elismerése 

Igen. NGO Nem 

meghat

ározott. 

Nem releváns. Igen. 

Szociális 
támogatás 

(családegyesít
és, jogi 

segítségnyújt

Igen. NGO 

Családsegítő 

szolgálatok 

Nem 

meghat

ározott. 

Nem releváns. Nem releváns. 
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Szolgáltatás 

vagy 

intézkedés 

Elérhe

tő 

(Igen

/Nem) 

Ki nyújtja a 

szolgáltatás

t?  

Mennyi 

ideig 

vehető 

igényb

e? 

(heteki

g/ 

hónapo

kig/ 

évekig) 

Kérem, írja le 

az elérhető 

szolgáltatást, 

és azt, hogy 

hogyan 

működik a 

gyakorlatban

?  

Különböznek-

e ezen 

szolgáltatáso

k azoktól, 

amelyeket 

más elismert 

menekült 

számára 

nyújtanak? 

ás, képviselet 
és közösségi 

informálás) 

Tolmácsolás 
/Fordítás a 

befogadás, 
az 

orientációs 
szakasz és 

szolgáltatás 
nyújtókkal 

való 
kapcsolatfel

vétel során 

Igen. NGO Alkalma

nként. 

Nem releváns. Nem releváns. 

 

19a. Milyen pénzügyi finanszírozás érhető el speciálisan az áttelepítésre 
vagy humanitárius Befogadásra, ki veheti igénybe és hogyan kerül 

elosztásra?  

Magyarországon az áttelepítési program az Európai Menekültügyi Alap, illetve az új 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával valósul (t) meg. Az 

ehhez szükséges 25%-os önrészen kívül más pénzügyi forrás nem áll (t) 

rendelkezésre. 

19b. Kérem, jelölje meg az áttelepítésre vagy humanitárius befogadásra 
felhasználható éves pénzügyi keretet (csak a tagállamba történő 

megérkezés előtti lépésekre vonatkozóan). 

Ha igen, kérem, 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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jelölje meg a kvótát. 

Az áttelepítés 
költségvetése 

Nem 

releván

s. 

6.000 

euró 

9x6.00

0 euró 

6x10.0

00 

euró 

 

16x10.

000 

euró 

     Nem 

relevá

ns. 

Mit tartalmaz? Az áttelepítési program az Európai Menekültügyi Alap, illetve 

az új Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

támogatásával valósul meg.  

 20a. Milyen mértékben nyújtanak információt és kulturális orientációt az 

áttelepített/befogadott személy számára érkezéskor?  

Milyen 

információt/

kulturális 

orientációt 

nyújtanak? 

Mikor 

nyújtják az 

információt/k

ulturális 

orientációt? 

Ki nyújtja az 

információt/k

ulturális 

orientációt? 

Hogyan 

nyújtják az 

információt/k

ulturális 

orientációt?  

Különbözik-e 

a nyújtott 

információ/k

ulturális 

orientáció 

attól, amelyet 

más elismert 

menekültek 

számára 

nyújtanak?  

Például 

közösségi 
orientáció, 

utazás és 
szállítás, 

jogok és 
kötelezettsége

k, rendőrség 
szerepe, 

praktikus 
információk, 

mint pl. 

hogyan kell 
bankszámlát 

nyitni. 

Az érkezés 

előtt és után is.  

NGO (Kolunba 

Nonporfit Kft.) 

és 

alkalmazottai 

(szociális 

munkások) 

Szóban/írásban

/tájékozató 

füzetek és 

tapasztalatok 

megosztása 

útján. 

Igen. 

 20b. Hogyan készítik fel a helyi befogadó közösséget az 

áttelepített/befogadó személy(ek) érkezésére információ nyújtáson 
keresztül?  
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Magyarországon jelenleg nincs ilyen jellegű tájékoztatás a helyi közösségek részére. 

 20c. Helyi szinten hogyan informálják/képzik a kormánytisztviselőket, 

önkormányzatokat, helyi NGO-kat, az állampolgárokat és más személyeket 

azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljék az áttelepített/befogadott 
személyek érkezését? Ki nyújtja, és ki kapja ezt az információt/képzést, 

hogyan nyújtják, és a trénereknek milyen végzettsége/háttere kell, hogy 
legyen? 

Magyarországon jelenleg nincs ilyen jellegű tájékoztatás, illetve képzés a 

hatóságok, önkormányzatok munkatársai, illetve a lakosság részére. 

 

2.4. Tagállamok, melyek nem rendelkeznek, vagy most állítanak fel 
áttelepítési vagy humanitárius befogadási programokat  

21. Vannak tervek ilyen programok felállítására a közeljövőben?  

Igen/Nem 

Magyarország rendelkezik nemzeti áttelepítési programmal, és a közeljövőben 
nem tervezi humanitárius befogadási program bevezetését. 

 

22. Az Ön tagállamában van-e vita arról, hogy létrehozzanak-e áttelepítési 
programot? Kérem, jelölje meg nemzeti áttelepítési program létrehozása 

mellett és ellen szóló érveket.  

Nem releváns. 

23. Kérem, jelölje meg, hogy jelenleg milyen stádiumban az áttelepítési 

programjuk. Mi az első áttelepítési cselekmények végrehajtásának 
időkerete, és mik a fő kihívások/akadályok/nehézségek az áttelepítési 

program felállításával kapcsolatban? 

Nem releváns. 

  III. Magánszponzori programokkal kapcsolatos nemzeti jogszabályok és szakpolitikák 

24. Az Ön tagállamának voltak-e, vagy vannak-e magánszponzori 

programjai harmadik országbeli állampolgárok áttelepítésének lehetővé 
tétele érdekében? Ha igen, akkor ezek állandó, vagy inkább ad-hoc jelleg 

programok?  

Igen / Nem 
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26a. Az ön tagállama fontolgatja-e magánszponzori program 
felállítását/megismétlését? Kérem, ismertesse a program működtetésének 

vagy nem működtetésének, illetve a megismétlésének okait.  

Nem releváns. 

26b. Amennyiben az Ön tagállama először fontolgatja ilyen program 

felállítását, mi az ami miatt különösen gondolkodik rajta? 

Nem releváns. 

27. Kérem, ismertesse, hogy mik (voltak) a fő célja a magánszponzori 

programnak? 

Nem releváns. 

28. Kérem, ismertette a fő  magánszponzori program fő jellemzőit az alábbi 

táblázat kitöltésével. 

Kérdés Válasz 

Mikor 

kezdődött/meddig 
tartott a 

magánszponzori 
program?  

Nem releváns. 

 

Ki szponzorálhat 

egy áttelepített 
menekültet?  

 

Nem releváns. 

 

Ki szponzorálható? 

 

Nem releváns. 

 

Bevonásra 
kerültek-e 

(nemzetközi) 
szervezetek a 

program felállítása 
során? 

Igen/Nem 

Nem releváns. 

 

Ki felel a 

kiválasztás 
/preferencia 

eljárás 
működésért? 

Nem releváns. 
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Kérdés Válasz 

A szponzorált 
személynek az 

UNHCR vagy egy 
harmadik ország 

által elismert 
menekültnek kell-

e lennie?  

Igen/Nem 

Nem releváns. 

 

A szponzorált 
személynek a 

származási 
országában kell 

tartózkodnia, vagy 
lehet-e máshol 

(egy másik 
harmadik 

országban)? 

Igen/Nem  

Nem releváns. 

 

Egy időben csak 
egy személy 

szponzorálható 
vagy több is 

(család)? 

Igen/Nem 

Nem releváns. 

 

Mely személyek 

szponzorálhatók a 

programon 
keresztül, és 

melyek nem?  

 

Nem releváns. 

 

A szponzori 
program állandó 

vagy időszakos?  

 

Nem releváns. 

 

A szponzorált 

személy hogyan 
lép a tagállam 

területére?  

 

Nem releváns. 

 

A szponzorral való 

családi kapcsolat 
megléte 

szükséges-e? 

Igen/Nem 

Nem releváns. 
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Kérdés Válasz 

A szponzorálásból 
származó 

kötelezettségek 
tartama 

(hónapokban vagy 
években)? 

 

Nem releváns. 

 

Milyen státuszt 

nyújtanak a 
szponzorélt 

áttelepített 
személynek vagy 

családnak? 

 

Nem releváns. 

 

Van-e éves kvóta 

meghatározva a 

magánszponzori 
program 

keretében 
áttelepíthető 

személyek 
számára 

vonatkozóan? 

Igen/Nem 

Nem releváns. 

 

Ez a kvóta az 

áttelepítési kvótán 

felül értendő? 

Igen/Nem 

Nem releváns. 

29. Mik a szponzor kötelezettségei? 

Kérdések 

Válasz 

(Igen/N

em) 

Az összege euróban és további részletek 

Van szponzor 

vonatkozásban van-e 
valamilyen minimális 

kereseti 

követelmény? 

Nem 

releváns. 

 

Nem releváns. 

 

A szponzornak kell-e 

fedeznie a 
vízumköltséget?  

Nem 

releváns. 

 

Nem releváns. 

 

A szponzornak kell-e 
Nem Nem releváns. 
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Kérdések 

Válasz 

(Igen/N

em) 

Az összege euróban és további részletek 

fedeznie az a 
tagállamba történő 

beutazás költségeit?  

releváns. 

 

 

A szponzornak kell-e 

fedeznie az orvosi 
vizsgálat költségeit 

és az egyéb 
egészségügyi 

kiadásokat? 

Nem 

releváns. 

 

Nem releváns. 

 

A szponzornak kell-e 
fedeznie az 

lehelyezés 
költésgeit? 

Nem 
releváns. 

 

Nem releváns. 

 

A szponzornak kell-e 

fedeznie a lakhatás 
költségeit? 

Nem 

releváns. 

 

Nem releváns. 

 

A szponzornak kell-e 
egyéb 

gazdasági/szociális 

támogatást 
nyújtania?  

Nem 
releváns. 

 

Nem releváns. 

 

A szponzornak kell-e 
fedeznie az 

adminisztratív 
díjakat vagy 

költségeket? 
(regisztráció, 

társadalombiztosítási 

hozzájárulás, 
oktatás) 

Nem 
releváns. 

 

Nem releváns. 

 

A szponzor egyéb 
kötelezettségei?  

Nem 
releváns. 

 

Nem releváns. 

 

Egyéb? 

 
Nem 
releváns. 

Nem releváns. 
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Kérdések 

Válasz 

(Igen/N

em) 

Az összege euróban és további részletek 

  

 

30a. Van-e valamilyen következménye annak, hogy ha a szponzor nem tudja 

teljesíteni a támogatási követelményeket? A szponzor fordulhat-e a 
kormányhoz támogatásért?  

Nem releváns. 

30b. A magánszponzori programon keresztül áttelepített személyek 

számára biztosítottak-e ugyanazok a (integrációs) támogatások, mint a 
kormányzati áttelepítési programin keresztül áttelepített személyek 

számára elérhetőek?  

Nem releváns. 

  31a. Mit történik, amikor véget ér a szponzori program? Van-e a 
szponzoráció fenntartására vonatkozó előírt minimális időkeret a nemzeti 

jogszabályokban?  

Nem releváns. 

   31b. Hogyan ellenőrzik és értékelik a magánszponzori programot?  

Nem releváns. 

 

IV. Értékelés és a beazonosított kihívások, jó gyakorlatok, és a levont tanulságok 

4.1. Az áttelepítési és/vagy humanitárius befogadási programok kialakításának és 

végrehajtásának kihívásai és akadályai  

32. 2011 óta az Ön tagállamában volt-e az áttelepítési és/vagy 

humanitárius befogadási programok nemzeti, regionális vagy helyi szintű 

értékelése? Ha igen, akkor milyen főbb megállapításai voltak?  

Magyarországon az áttelepítési program értékelésére ezidáig nem került sor sem 
nemzeti, sem regionális, sem pedig helyi szintű értékelésére. Ugyanakkor a jövőre 

nézve szükséges lenne egy nemzeti szintű értékelés lefolytatása annak érdekében, 
hogy az annak során beazonosított hiányosságok kiküszöbölésével eredményesebben 

lehessen végrehajtani az áttelepítési programokat. 
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33. Az Ön tagállama beazonosított-e valamilyen gyakorlati kihívás/akadály 
az áttelepítési/humanitárius befogadási programok kialakításával, 

végrehajtásával vagy működtetésével kapcsolatban? 

Szakasz Kihívás (ha van) 

Az indulás és annak 

előkészítése (beleértve 
a beazonosítást és a 

kiválasztás) 

A magyar hatóságok részéről beazonosított 

kihívások 

- útiokmányok hiánya,  

- az áttelepítési szükséglet beazonosításának nehézségei,  

- a kiválasztási misszió megszervezésének nehézségei,  

- a potenciális jelöltekkel való kapcsolatfelvétel 

nehézségei,  

- harmadik ország hatóságainak együttműködési 

hajlandóságának hiánya és a kiutazási okmányok 
kiállításának nehézségei, valamint 

- az érintett harmadik országokban fennálló körülmények 
folyamtos változásai. 

 

Megérkezés és az azt 

követő időszak 

(beleértve az 
integrációt is) 

    A megérkezést követően és az integrációs szakaszban 

kihívást jelent, hogy a Magyarország tranzit ország. A 

menekültek többsége nem tekinti célországnak 
Magyarországot. Az áttelepített menekültek egy része 

számára a magyarországi tartózkodás cask egy átmeneti 
időszakot jelent, különösen abban az esetben, ha rokonaik 

élnek Nyugat-Európában, akkor támogatni tudják őket az 
ottani beilleszkedésük során. 

Emellett a sikeres integráció nagyban függ a 
Magyarországon élő rokonok személyétől, illetve a 

családi kapcsolatok szorosságától is, ami egyes 
esetekben negatívan befolyásolhatja az áttelepített 

menekültek integrációs hajlandóságát. 

 

Egyéb? Nincs. 

 

 

 



EMH Tanulmány 2016 

        Áttelepítés és Humanitárius Befogadási Programok Európában – mi működik?  

 

Page 45 of 49 

 

 

 

4.2. Jó gyakorlatok és levont tanulságok  

 

34a. Amennyiben az Ön tagállamának van olyan jó gyakorlata vagy 

tapasztalata az áttelepítési programmal kapcsolatban, amit érdemes 
kiemelni, kérem, írja le.   

 

34b. Amennyiben az Ön tagállamának van olyan jó gyakorlata vagy 
tapasztalata a humanitárius programmal kapcsolatban, amit érdemes 

kiemelni, kérem, írja le.   

 

Nem releváns. 

 

V. Következtetések 

Egyfajta jó gyakorlatként értékelhető az a magyar áttelepítés gyakorlat, amely 
szerint a magyar hatóságok választják ki és vizsgálják/szűrik a jelentkezőket, mivel 

ez elősegíti, hogy csak a valóban motivált személyek kerüljenek kiválasztásra a 
programban való részvételre. 

Emellett a kihívások ellenére jó gyakorlatként azonosítható be a magyar hatóságok 

által alkalmazott, a családi, rokoni, illetve baráti kapcsolatok a kiválasztás során 

történő figyelembe vétele, mivel így jelentősen növelhető a potenciális jelöltek 
részvételi hajlandósága, valamint egyúttal a magyarországi integráció sikeressége 

is. 

Összegzésként elmondható, hogy Magyarország 2012-től kezdődően, nemzetközi és 
civil szervezettekkel szorosan együttműködve, jól felépített és működő áttelepítési 

eljárást alakított ki. Bár Magyarország a 2016-17-es évekre nem határozott meg 
kvótát az áttelepíthető menekültek számára vonatkozóan, ennek ellenére 

remélhetőleg a migrációs nyomás csökkenése után jövőben tesz majd további 
felajánlást, a Migrációs Stratégia célkitűzésével összhangban, amelyben lehetőség 

nyílik az eljárás továbbfejlesztésére az eddigi tapasztalatok felhasználásával. 

A vonatkozó számadatok alapján megállapítható, hogy áttelepíthető menekültek 

számára vonatkozóan a Kormány által meghatározott kvóták kezdeti alacsony 
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kihasználtsága később fokozatosan növekedést mutatott az eltelt évek során, ahogy 

egyre több gyakorlatra tettek szert a magyar hatóságok az áttelepítési eljárás 
előkészítésében.  

A tényleges áttelepítést megelőző szakasz a jól bevált gyakorlat szerint zajlik. A 

potenciális jelöltek kiválasztásának szempontjai, valamint az eljárás speciális jellege 
hozzájárul az áttelepítési programban való részvételi hajlandóság növeléséhez és a 

magyarországi integráció sikerességéhez. 2016-tól kezdődően az utazást megelőző 
szakasz lépéseinek helyszíni végrehajtását érintő feladatokat a Kalunba Nonprofit 

Kft. vállalta magára (korábban az IOM látta el ezeket a feladatokat) a Magyar 

Református Egyház támogatásával. 

Az áttelepítési programban résztvevő menekültek elismerése, fogadása és kezdeti 
tájékoztatása megfelelően működik a gyakorlatban, az érintett hatóságok és 

szervezetek közreműködésével. 

Mindemellett a magyar szakpolitika és jogi szabályozás nem tesz különbséget az 

áttelepített és a normál menedékjogi eljárás során elismert menekültek 
integrációjára vonatkozásában. Ugyanakkor az áttelepített menekültek sajátos 

helyzetére tekintettel hosszú távon indokolt lehet speciális integrációs stratégia 
kidolgozása a másodlagos mozgások célzott megelőzése érdekében a beazonosított 

kihívások és nehézségek figyelembe vételével. 

Ezen kívül fogadó társadalom, közösség felkészítése az áttelepített menekültek 
érkezésére elengedhetetlenül szükséges a sikeres integráció egyik alapját jelentő 

befogadó attitűd kialakulásához. Ehhez kapcsolódóan az áttelepített személyekkel 
közvetlenül foglalkozó állami tisztviselők interkulturális felkészítése és képzése 

mindkét fél számára megkönnyítené az együttműködést, ezáltal hozzájárulva a 

sikeres integráció megvalósulásához.  

Magyarországon eddig nem zajlott le az nemzeti áttelepítési programmal 
kapcsolatos értékelés, ugyanakkor a program továbbfejlesztéséhez nélkülözhetetlen 

az eddigi tapasztalatokból levonható tanulságok kiértékelése és a beazonosított 
hiányosságok kiküszöbölése.  

A nemzeti áttelepítési program az Európai Menekültügyi Alap, illetve az új 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával valósul(t) meg. A 

program folytatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges lehet további pénzügyi 
források bevonása. 

Az áttelepítés pozitív hatásai hosszú távon és szélesebb kontextusban érhetők 

tetten. Azáltal, hogy egy formalizált mechanizmust biztosít a harmadik országban 
tartózkodó menekültek számára, hogy legálisan az Európai Unió területén 

találhassanak menedéket és integrálódhassanak, tovább erősíti azt a tényt, hogy 
léteznek legális csatornák az Európai Unió felé. Így tehát indirekt módon az illegális 
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Felhasznált források: 

Jogszabályok: 

1. 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 

2. a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.) 

3. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásától és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

(Harmtv.) 

4. a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Áptv.) 

5. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

6. 91/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet a 2012. évben nemzetközi szolidaritási program keretében 

elismerhető menekültek keretszámáról 

7. 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet a 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében 

elismerhető menekültek keretszámáról 

8. 86/2014. (III. 18.) Korm. rendelet a 2014. és 2015. években nemzetközi szolidaritási program 

keretében elismerhető menekültek keretszámáról 

9. 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozat Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 

2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves 

stratégiai tervdokumentum 

 

 

bevándorlás csökkenése irányába hat. Ezen kívül lehetőséget biztosít a tagállamok 

számára a programban részt vevő menekültek előzetes kiválasztására és a valóban 
motiváltak programba való bevonására. Továbbá arra is lehetőséget kínál, hogy a 

tagállam a kiválasztott személyek társadalmi beilleszkedését elősegítő programokat 
előzetesen, az adott konkrét igényekhez igazítva dolgozza ki, ami nagymértékben 

megnöveli a sikeres integráció esélyét, ezáltal elejét véve a menekültek másodlagos 
mozgásának az Unión belül. 



EMH Tanulmány 2016 

        Áttelepítés és Humanitárius Befogadási Programok Európában – mi működik?  

 

Page 48 of 49 

 

Weboldalak: 

 

1. http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/tizpontos- akcioterv-a-migracios-

valsag-kezelesere  (2016.06.06.) 

 

2. http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/60/c0000/Szem%C3%A9lyazonos%C3%ADt%C3%B3%20i

gazolv%C3%A1ny%20menek%C3%BClt%20r%C3%A9sz%C3%A9re%20.doc (2016.06.06.) 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/tizpontos-%20akcioterv-a-migracios-valsag-kezelesere
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/tizpontos-%20akcioterv-a-migracios-valsag-kezelesere
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/60/c0000/Szem%C3%A9lyazonos%C3%ADt%C3%B3%20igazolv%C3%A1ny%20menek%C3%BClt%20r%C3%A9sz%C3%A9re%20.doc
http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/60/c0000/Szem%C3%A9lyazonos%C3%ADt%C3%B3%20igazolv%C3%A1ny%20menek%C3%BClt%20r%C3%A9sz%C3%A9re%20.doc


EMH Tanulmány 2016 

        Áttelepítés és Humanitárius Befogadási Programok Európában – mi működik?  

 

Page 49 of 49 

 

1. számú melléklet: Statisztikák 

A.1. táblázat: Nemzeti statisztikák 

 

 

Indikátor 

Év 

Forrás 

A becslés során 

használt módszer, és 
az annak 

megbízhatóságával 
kapcsolatos esetleges 

fenntartások 

201

1 
(öss

zes) 

201

2 
(öss

zes) 

201

3 
(öss

zes) 

201

4 
(öss

zes) 

201
5 

(öss
zesl

) 

Az összes humanitárius 
befodási porgram 

keretében áttelepített 
személy száma (ahol lehet 

nem, kor, állampolgárság és 
tranzitország szerinti 

bontásban) 

Nem 
relev

áns. 

Nem 
relev

áns. 

Nem 
relev

áns. 

Nem 
relev

áns. 

Nem 
relev

áns. 

Nem releváns. Nem releváns. 

Az összes áttelepített 

személy száma 

tranzitországonként  

Nem 

relev

áns. 

Nem 

relev

áns. 

Nem 

relev

áns. 

Nem 

relev

áns. 

Nem 

relev

áns. 

Nem releváns. Nem releváns. 

Az összes magánszponzori 

program keretében 
áttelepített szeméy száma 

Nem 

relev
áns 

Nem 

relev
áns 

Nem 

relev
áns 

Nem 

relev
áns 

Nem 

relev
áns 

Nem releváns. Nem releváns. 

 

 

 


