Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt


Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás?
o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek
száma lényegében évek óta változatlan:1
 2009: 216 084 fő,
 2010: 212 248 fő,
 2011: 227 219 fő,
 2012: 213 732 fő,
 2013: 221 604 fő,
 2014: 213 361 fő.



Ha nem növekszik a bevándorolt személyek száma, akkor milyen számokkal riogatja a
Fidesz a lakosságot?
o Miközben a Magyarországon élő külföldiek száma stagnált, addig az elmúlt két évben
meredeken nőtt a menedékjogot kérők száma.



Mi a különbség a bevándorlók és a menedékjogot kérők között?
o E két fogalom összemosása a Fidesz politikai kampányának legnagyobb csúsztatása,
és központi eleme. A bevándorlási szabályok alapján a külföldiek munkavállalási,
tanulmányi vagy éppen családegyesítési célból érkeznek az Európai Unió területére.
Az Unió területén tartózkodni csak szigorú szabályok betartása esetén lehetséges:
akkor, ha a külföldi rendelkezik a megélhetés, a lakhatás és az egészségügyi ellátás
feltételeivel. A menekült ezzel szemben az, aki üldöztetés vagy háborús
cselekmények miatt kényszerül hazája elhagyására. A nemzetközi jog (Genfi
Egyezmény2) szerint a menekülteket védelem illeti meg. Ezek a nemzetközi jogi
szabályok azt is meghatározzák, pontosan kik jogosultak erre a védelemre. Az az
ország, amelytől menedéket kérnek, köteles megvizsgálni, hogy a kérelmező
jogosult-e a védelemre. E szabályok alapján kaptak menedékjogot az 56-os
forradalom után nyugatra menekült magyar honfitársaink ezrei is.



Akkor a bevándorlókat nem a magyar állampolgároknak kell eltartaniuk?
o Nem, mert Magyarországon csak akkor lehet huzamosabb ideig tartózkodni, ha
rendelkezik a megélhetés, a lakhatás és az egészségügyi ellátás feltételeivel, és ezt
igazolni is tudja.
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Valóban drámaian nőtt-e a Magyarországra érkező menedékjogot kérők szám?
o A menedékjogot kérők számának növekedés két éve kezdett el növekedni, és múlt év
végére valóban drámai mértéket ért el3:
 2011: 1 693
 2012: 2 157
 2013: 18 900
 2014: 42 777



Honnan érkeznek Magyarországra a menedékjogot kérők?
A menedékjogi kérelmet benyújtók döntő többsége évek óta Koszovóból és Afganisztánból
érkezik, de az utóbbi két években a tomboló polgárháború miatt Szíriából is sokan érkeztek.
A főbb csoportok állampolgárság szerint4:
állampolgárság

koszovói
afgán
szíriai
palesztin


2013
(abszolút értékben, és az
összes kérelem %-ban)
6 212 (32,8 %)
2 328 (12,32 %)
977 (5,17 %)
224 (1,19 %)

2014
(abszolút értékben, és az
összes kérelem %-ban)
21 453 (50,15 %)
8 796 (20,56 %)
6 857 (16,03 %)
875 (2,05 %)

Ez a sok menedékjogot kérő mind Magyarországon fog letelepedni?
o Nem, mert a kérelmezők döntő többsége nem kap menedékjogot, mivel nem a Genfi
Egyezményben meghatározott üldöztetés, hanem a rossz életkörülmények miatt
hagyják el származási országukat.
o 2014-ben a valóban nagyszámú kérelem ellenére is csak 240 személy kapott
menekültstátuszt. Az országban maradást biztosító kiegészítő védelmet is csupán
236-an kaptak (ők az un. oltalmazottak)5.



Akkor Rogán Antal nyilatkozatával szemben nem kell több tízezer embernek megélhetést,
munkát biztosítani?
o Nem, hiszen hosszú távon pusztán a kérelmezők töredéke marad Magyarországon.
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Akkor nem is jelent terhet a Magyarországra érkező több ezer kérelmező?
o De, a sok ezer menedékkérő valóban komoly terhet jelent az országnak. A benyújtott
kérelmeket a menekültügyi hatóságnak el kell bírálni. A menekültügyi hatóság
döntéséig a kérelmezőknek joguk van Magyarországon tartózkodni, és erre az időre
gondoskodni kell elszállásolásukról és élelmezésükről.
o Lényegében tehát a menekültügyi eljárás gyorsaságán múlik, mennyi ideig kell
költségvetési pénzeken ellátni a kérelmezőket.



Visszafordíthatóak-e „automatikusan” a „biztonságos országokból” érkezők?
o Nem. Az automatikus visszafordítást Rogán állításaival ellentétben nem csupán az EU
joga, hanem számos nemzetközi egyezmény, többek között maga az ENSZ keretében
megkötött Genfi Egyezmény is tiltja. Eszerint minden kérelmet érdemben meg kell
vizsgálni.



Akkor minden menedékjogot kérők hónapokig kell Magyarországon elszállásolni és
élelmezni?
o Minden ország saját felelőssége a menedékjogi kérelmek elbírálásának
megszervezése. A menedékjogot kérők sokszor papírok nélkül érkeznek és az
elmenekülésük körülményei nehezen rekonstruálhatók, ami az eljárások
elhúzódásához vezethet. Ugyanakkor például a Koszovóból érkezők esetében ezek az
eljárás gátló körülmények kevésbé állnak fenn.
o A Fidesz vezetői állítják, hogy a kérelmek többsége nyilvánvalón megalapozatlan. A
menedékjogról szóló törvény6 szerint az elfogadhatatlan és a nyilvánvalóan
megalapozatlan kérelmekről az un „előzetes vizsgálat” során 30 napon belül dönteni
kell.
o Tehát a nyilvánvalón megalapozatlan kérelmek esetében az eljárás nem húzódhat el
hónapokig, évekig. Ha mégis így történik az a mindenkori kormány
alkalmatlanságának következménye!



Talán azért kérnek az illegális határátlépők menedékjogot, hogy a magyar emberek
eltartsák őket?
o Biztosan nem. A magyar befogadó állomásokon borzasztó életkörülmények vannak. A
magyar viszonyokra jellemző, hogy 2012. január 12-én az Emberi Jogok Európai
Bírósága történetében először felfüggesztette egy menedékkérő visszaküldését
Ausztriából Magyarországra, mert fennállhat a veszélye, hogy ez kínzásnak,
embertelen vagy megalázó bánásmódnak tenné ki őt. Az alapvető jogok biztosa
szintén több lesújtó jelentést tett közzé a menedékjogot kérőkkel szembeni
bánásmódról. Többek között a rossz feltételek miatt is, aki csak teheti az első adandó
alkalommal nyugat felé elhagyja Magyarországot.
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A menedékjogot kérők szabadon jöhetnek-mehetnek az Európai Unióban? Mit keresnek az
illegális határátlépők százával a Keletiből induló vonatokon?
o A Keletiben megállított nagyszámú illegális határátlépő a Kormány
alkalmatlanságának bizonyítéka, hiszen elvileg megfelelő határőrizet mellett
megfelelő okmányok nélkül nem juthatnának be az országba.
o A nyugat-európai országokba eltávozó illegális határátlépők egy jelentős része
azonban a menedékjogi kérelem benyújtását követően távozik az országból, és
végleg eltűnik a hatóságok szeme elől. 2014-ben 23 406 menekültügyi eljárást
szűntetett meg a hatóság, nagyrészt azért mert a kérelmező ismeretlen helyre
távozott.



Az ismeretlen helyre távozó menekültek hová mennek?
o Szinte mindenki Nyugat-Európába távozik. Magyarország semmilyen vizsgálat szerint
nem célország.



A Fidesz vezetői szerint Nyugat-Európában előbb utóbb besokallnak, és évek múlva több
tízezer illegális határátlépőt visszaküldenek Magyarországra. Valóban fennáll ez a veszély?
o Az un. „Dublini Rendelet”7 értelmében valóban az a főszabály, hogy annak a
tagállamnak kell a menedékkérelmet elbírálni, ahol a menedékkérő belépett az EU
területére. A mostani menekülthullám esetében a következő időszakban valóban
számítani lehet a „Dublini Rendelet” szerinti átadásra. Ugyanakkor teljesen hazugság
az az állítás, hogy évek múlva tömegével fogják Magyarországra visszahozni a most
nyugatra távozókat. Ugyanis a „Dublini Rendelet” 13. cikk (1) bekezdése szerint a
tagállam felelőssége a szabálytalan határátlépést követő 12 hónap elteltével
megszűnik. Sőt a menedékjogi kérelem elbírálásáért az a tagállam lesz felelős,
amelyben a kérelmező legalább öt hónapja él.



Menedékjogra hivatkozva valóban bárki papírok nélkül beléphet az országba, majd
nyugatra utazhat?
o A nemzetközi szabályok alapján a kérelem elbírálásáig a menedékjogot kérők mozgási
szabadsága a „szükséges mértékben” korlátozható.8
o A hatályos magyar törvényi szabályozás szerint az „előzetes vizsgálat” alatt a
kérelmezőnek a befogadó állomáson kell tartózkodnia, amit csak különösen indokolt
esetben, a menekültügyi hatóság engedélyével hagyhat el.9
o Emellett a menedékjogot kérő őrizetbe vétele is elrendelhető, ha a kérelmező
személyazonossága nem tisztázott, vagy a hatóság előli elrejtőzés veszélye fennáll.
o Mindezek ellenére a tényleges helyzet valóban az, hogy a menedékkérelmet beadók
tömegesen távoznak még az eljárás befejezése előtt. Ennek számtalan oka van: az
eljárások elhúzódása, a befogadó állomásokra jellemző rossz életkörülmények, az
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érkezőket sokszor várják már családtagjai, barátai valamely nyugat-európai
országban, de legfőképp senki nem akar az Európai Unió egyik legszegényebb
országában bent ragadni.


A Magyarországra menekülni akaró kárpátaljai, illetve a vajdasági magyarokat is sújtaná ha
a Fidesz valóban már a határon visszafordítatná, vagy őrizetbe vetetné a menedékjogot
kérőket?
o Akik megkapták a magyar állampolgárságot, azokat értelemszerűen semmilyen
menekültügyi vagy migrációs szabálymódosítás nem érinti, hiszen a magyar
állampolgár Magyarországra bármikor hazatérhet.
o Azokra viszont ugyanúgy vonatkozni fognak a változások, akik nem rendelkeznek
magyar állampolgársággal. Súlyos háborús konfliktussal terhelt Ukrajna esetében ez
a tipikus, mert ott a törvények kifejezetten tiltják a kettős állampolgárságot.



Ha Ukrajnában kiszélesedne a konfliktus, akkor az onnan tömegesen menekülőknek is
egyedi elbíráláson alapuló menekültügyi eljáráson kellene átesniük? Ha a Fidesz szigorítja a
menekültekre vonatkozó szabályozást, akkor nem kellene az ukrajnai helyzetre
figyelemmel külön szabályozást alkotni a „háborús menekültekre”?
o „Háborús menekültekre” vonatkozó speciális szabályra nincsen szükség, ilyen ugyanis
régóta létezik a magyar jogban. Fegyveres konfliktus esetén az Európai Unió Tanácsa
vagy a magyar Kormány határozatban10 dönthet a tömegesen menekülők ideiglenes
védelemben részesítéséről. Az így védelemben részesülők a menedékesek. A
konfliktus térségéből érkezőknek a védelemhez csak azt kell igazolniuk, hogy a
tömegesen menekülők csoportjába tartoznak. Kérelmükről 45 napon belül köteles
dönteni a menekültügyi hatóság.
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