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Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Menekültügyért és Migrációért 

Felelős Tematikus Munkacsoport elnöke köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy az elmúlt 

időszakban nem történtek nagyobb események nemzetközi szinten sem. Ugyanakkor az Európai 

Bizottsághoz sok migrációval kapcsolatos javaslat érkezett az egyes tagországokból. Az új Bizottság 

az érdemi munkát várhatóan januárban tudja elkezdeni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a korábbi 

BMH Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággá (a továbbiakban: OIF) változott, amelyről az előző 

TMCS ülésen már szó esett. Megerősítette, hogy nem a tevékenység, illetve a tevékenység filozófiája 

változott. Az idegenrendészeti viszonyok változása indokolja, hogy egy hivatásos állományra 

jellemző, szélesebb jogkörökkel felruházott állomány lássa el ezt a tevékenységet. Bemutatta az új 

főigazgatót, dr. Kiss Attila dandártábornokot. 

 

1. napirendi pont: A migrációs helyzet áttekintése 

Dr. Kiss Attila elmondta, hogy a migrációs helyzetben alapvető változás nem történt. A nemzetközi 

kitekintést Törökországgal kezdte. A török belügyminisztérium adatai szerint 2019-ben majdnem 320 

ezer illegális határátlépést regisztráltak, elsősorban afgán és pakisztáni állampolgárok érkeztek 

Törökország irányába. Volt olyan hónap, amikor a török parti őrség 5400 személyt állított elő. 

Körvonalazódik egy új módszer is, Törökországból Görögország szárazföldi területei felé próbálnak 

átjutni az illegális migránsok, ugyanis az EU-török megállapodás csak a tengeren, illetve a szigeteken 

elfogott személyekre vonatkozik. Jelentősen befolyásolhatja a helyzetet a Törökország által elindított 

offenzíva. Az észak-szíriai területek tekintetében már az offenzíva első 36 órájában közel 60 ezer kurd 

személy hagyta el az otthonát. Ha ez az offenzíva folytatódik és kedvezőtlen irányba fordul, akár 1 

millió főt is érinthet. A nyugat-balkáni országok tekintetében elmondta, hogy Görögországba közel 50 

ezer személy illegálisan érkezett. Az EU-török megállapodás alapján 1800 személyt fordítottak vissza 

Törökországba. Jelenleg Görögországban a szigeteken több mint 30 ezer ember, a szárazföldön 18 

ezer ember tartózkodik valamilyen befogadó intézményben. A görög menekültügyi szervezet 75 ezer 

elbírálatlan kérelemmel küzd. Ez jelentősen befolyásolja a nyugat-balkáni helyzetet, Magyarország 
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szempontjából ez az egyik legkritikusabb útvonal. Észak-Macedóniában is nőtt a határátlépések 

száma, majdnem 18 ezer embert regisztráltak, azonban összesen 116 migráns van elhelyezve az észak-

macedón befogadó állomásokon, ami azt jelenti, hogy a migránsok többsége tovább megy, elsősorban 

Bosznia-Hercegovina irányába. Bosznia-Hercegovinában a legkritikusabb a helyzet, a bosnyák állam 

nem tudja finanszírozni ezeknek a személyeknek az ellátását, az Európai Unió segélyezésére 

hagyatkozik. 5 befogadó állomás 3300 férőhellyel működik és nagyon sok illegális tábor van, ahol 6-8 

ezer ember is él sátorban, vagy fedél nélkül, orvosi ellátás és élelmezés nélkül. Az Európai Unió 

országaiba érkező menedékkérők tekintetében elmondta, hogy Németországba, Franciaországba és 

Spanyolországba érkeznek a legtöbben, Németországban szeptember végéig majdnem 120 ezer 

menedékkérelmet regisztráltak. Az Európai Unióban benyújtott kérelmek állampolgársági összetételét 

tekintve a magukat szírnek vallók vannak a legtöbben, aztán az afgánok és Venezuela a 3. helyre lépett 

elő az ottani gazdasági helyzet okán.  Kiss Attila a magyar helyzet tekintetében elmondta, hogy 

alapvetően a Szerbiában tartózkodó illegális migránsok határozhatják meg a magyar viszonyokat. A 

szerb adatok szerint 3800 fő tartózkodik különböző befogadó intézményekben, de az illegálisan ott 

tartózkodók száma ennél lényegesen több lehet. A magyar-szerb határszakaszon több mint 6800 

személyt kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron. Jelezte, hogy ez a statisztika az ORFK 

adataira épül. 2019. október 31-ig összesen 444 menedékjogi kérelmet regisztrált a menekültügyi 

hatóság, ebből 404 első kérelem és 40 ismételt kérelem. Az előző év hasonló időszakához képest ez 

csökkenést jelent. Az állampolgársági összetételt tekintve összesen 24 ország állampolgárai, 

elsősorban afgánok, irakiak, pakisztániak nyújtottak be kérelmet. A tranzitzónákban 354 

menedékkérelem került benyújtásra, 180 Röszkén, 174 Tompán. Az összes kérelmező kor és nem 

szerinti bontását tekintve elmondta, hogy 253 férfi, 191 nő. A 13 év alatti kérelmezők aránya 43%. 

Családos kérelmezők vannak sok gyerekkel, illetve vannak olyanok, akik hozzák az unokatestvéreket 

is. A sok gyerekre való tekintettel külön elhelyezési körleteket kell kialakítani a családoknak, ami 

szűkíti a tranzitzónák befogadó kapacitását. A tranzitzónában sok a valamilyen betegségben szenvedő 

személy, valamint sok állapotos nő lépett be, sok csecsemő született. Jelenleg a befogadó 

intézményekben 367 fő tartózkodik, többségében a tranzitzónákban. A nyitott intézményekből 152 fő 

távozott ismeretlen helyre, ezekben az esetekben az eljárást megszüntették. A védelemben részesítések 

száma tekintetében elmondta, hogy összesen 17 fő kapott menekültkénti elismerést, 18 fő oltalmazotti 

státuszt, illetve 7 fő befogadottként ismert el a menekültügyi hatóság. Az elutasított döntések száma 

572, 44 fő kérelme megszűntetésre került. Kiss Attila a Dublini eljárásokkal kapcsolatban elmondta, 

hogy felmerült annak a problematikája, hogy az egész rendszert át kellene alakítani. Magyarországon 

1265 megkeresés érkezett Dublini eljárás keretében, többségében Franciaországból, Ausztriából, 

Írországból és Belgiumból, de ténylegesen 1 fő visszaküldése valósult meg. A kimenő eseteket 

tekintve 160 esetben indult eljárás, amelyből 21 esetben sikerült másik tagállamba kiutaztatni Dublini 

eljárás keretében a menedékkérőt. Kiss Attila megköszönte az intézményekben az OIF tevékenységét 

segítő szervezetek munkáját. Továbbá beszámolt egy egészségügyi, vízügyi projektről, amely 

Ugandában zajlik. A magyar kormány azt az álláspontot képviseli, hogy az EU tagállamaira nehezedő 

nyomást enyhíteni kell, ezt a 3. országok esetében helyben történő fejlesztésekkel is próbálja 

megoldani. Ennek érdekében az OIF, a BM és a KKM közösen feltérképezte a szóba jöhető 

országokat, melynek eredményeképpen első körben Kenya, Etiópia és Uganda került meghatározásra. 

Ugandában a bidibidi menekülttábor fejlesztése fog megvalósulni, amely a világ egyik legnagyobb 

menekülttábora. Több mint 270 ezer ember tartózkodik egy viszonylag nagy területen. Az ugandai 

kormány mindenféle segítséget üdvözöl, ami érkezik. 2019 júliusában egy tényfeltáró misszió 

keretében az OIF, a SOTE és az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársai Kampalában és 

Bidibidiben látogatást tettek az állami szerveknél, illetve a menekülttáborban. A látogatás célja az 

igények felmérése volt. A bidibidi telep mérete miatt az egészségügyi ellátásra fordított pénz 

szétaprózódik, valamint megfelelő ivóvíz sincs a táborban. A projekt alapgondolata az egészséges 
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ivóvíz megteremtése, ezt követően az egészségügyi ellátás biztosítása. Az egészségügyi és higiénés 

feltételek javulása érdekében szennyvízelvezetés megoldására szolgáló, valamint orvos diagnosztikai 

eszközök beszerzését is tartalmazza a projekt. Továbbá egy 60 ágyas referencia kórház létrehozását 

tervezik, ahol az egészségügyi tevékenység 4 fő eleme valósulhat majd meg, fekvőbeteg ellátás, a 

hozzá kapcsolódó radiológiai, laboratóriumi háttér, valamint egy járóbeteg rendelés működtetése. 

Ezeket a feladatokat a már meglévő egészségügyi centrumokkal együttműködésben, azok munkáját 

kiegészítve tervezik elvégezni, egy progressziós centrumként. A kórház egységei moduláris, 

költséghatékony, gyors telepítésű konténerekben működnek majd. A kórház vízellátását egy 

víztisztítómű megépítésével biztosítanák, és a szennyvíz és az egészséges ivóvíz elvezetésére is 

megfelelő rendszer kerülne kialakításra, valamint kiépítésre kerülne egy víztároló rendszer is. A 

konzorciumi partnerek a UNHCR és az IOM Ugandában, Bidibidiben működő egységei, valamint a 

SOTE és az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A projekt terve már benyújtásra került, az elbírálás 

folyamatban van. Ha a projekt támogatásra kerül, akkor a beszerzések 2020-ban elkezdődnek, az 

építés, beruházás 2020-21-ben, a projekt záró időpontja 2022. június 30. A beruházás kb. 3,5 Mrd Ft 

lenne, ami komoly segítséget jelentene az ugandai migrációs nyomás enyhítésére. 

 

2. napirendi pont: A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal átalakulása Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatósággá 

Dr. Kiss Attila elmondta, hogy az OIF megalakulásáról szóló döntés 2018 októberében született meg. 

Az OIF 2019. július 1-én alakult meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetve azt követően 

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal jogutódjaként. Az állomány létszáma nem változott, összesen 

1016 fő, ebből kb. 600 fő rendőrtiszt, kb. 400 fő rendvédelmi igazgatási alkalmazott és 20 fő 

munkavállaló. A rendvédelmi igazgatási alkalmazott a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény speciális jogviszonya, 

ami a régi közalkalmazotti állományból került kialakításra. Az OIF általános rendőri szerv, a 

rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat 

lát el. Az itt dolgozó hivatásos állományú rendőrtisztek intézkedésre és fegyverviselésre jogosultak, 

bár jelenleg fegyverrel nem rendelkeznek. Az OIF önálló költségvetési szerv, önálló állománytáblával 

is rendelkezik. A hatáskörei és a területi struktúrája nem változott a jogelőd szervezethez képest. Az 

átalakulás folyamata tekintetében Kiss Attila elmondta, hogy 3 törvény, 22 Kormányrendelet és 40 

belügyminiszteri rendelet módosítása vált szükségessé 2019 első félévében a megalakulásig. A jogi 

alapok megteremtése után tájékoztatták teljes körűen az állományt a jogviszonyváltásról. Mindenkinek 

lehetősége nyílt arra, hogy átgondolja, hogy az új szolgálati viszonyt vállalja-e. 72 munkatárs nem 

vállalta, nekik 2019. július 1-től végkielégítés mellett megszűnt a kormánytisztviselői vagy 

közalkalmazotti jogviszonyuk. A kifogástalan életvitel ellenőrzése valamennyi hivatásos munkatárs 

esetében 2019. június 30-ig lezajlott, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak esetében az 

ellenőrzéseket 2020. június 30-ig kell teljesíteni. A hivatásos munkatársak egészségügyi, pszichikai, 

fizikai alkalmassági vizsgálatokon is átestek. Ki kellett alakítani a megfelelő karjelzést, és az 

egyenruhákat ezzel az állományjelzéssel ellátni, új szolgálati igazolványokat és jelvényeket kellett 

gyártani. A szolgálati gépjárművek adatait át kellett vezetni a nyilvántartásokban. Továbbá különböző 

tájékoztató anyagokat kellett gyártani, az épületeken új feliratokat kellett elhelyezni és a honlap 

módosítását is el kellett végezni. Kiss Attila kiemelte a humán szolgálat munkáját, az 

állományparancsok, esküokmányok, beosztásba helyezések elkészítése, a kifogástalan életvitel 

ellenőrzése és a szolgálati igazolványokkal történő ellátás mind a humán szolgálat feladatkörébe 

tartozik. Továbbá folyamatosan zajlik a belső normák felülvizsgálata, átdolgozása. Az új tiszteknek 

meg kell szerezniük a rendőri alapvégzettséget, amelyről az átalakulásra vonatkozó jogszabály 

rendelkezik. A tisztek 1200 órás átképzése 2019 októberében elkezdődött, a vizsgák 2020 
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augusztusában lesznek. Az alapképzés után a rendőrtiszteknek rendészeti alapvizsgát, szakvizsgát kell 

tenniük, illetve a vezetői beosztásban lévőknek a rendészeti vezetőképzőt is el kell végezni. 

Dr. Simon Attila szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár tájékoztatta a Munkacsoportot arról, 

hogy 2019. november 5-én fogadta az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (a továbbiakban: UNHCR) 

közép-európai képviseletének vezetőjét, Montserrat Feixas Vihe asszonyt. A megbeszélés fő témája a 

kísérő nélküli kiskorú gyermekek Fóton történő elhelyezése volt, e tekintetben Képviseletvezető 

Asszony részére megnyugtató válaszokat adott. Vihe asszony második témaként felvetette és 

kritikával illette a tranzitzónákban tartózkodó gyermekek oktatásának színvonalát. Mivel nem a 

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság hatáskörébe tartozik a téma, Képviseletvezető asszonynak 

ígéretet tett rá, hogy átadja a BM-nek a felvetést. 

Dr. Kiss Attila elmondta, hogy az oktatási rendet az oktatási tárcával közösen alakították ki. Mind a 

tankönyvek, mind a tanmenet tekintetében teljes mértékben ugyanazokat a feltételeket biztosítják, 

mint más oktatási intézményekben. Ezen kívül óvodai oktatás is biztosított a tranzitzónákban.  

Dr. Felkai László megkérdezte, hogy elhangzott-e konkrétum vagy csak általánosságban értékelte a 

helyzetet a Képviseletvezető Asszony. 

Dr. Simon Attila elmondta, hogy általánosságban fogalmazott a Képviseletvezető asszony, de 

felmerült a különböző korcsoportba tartozó gyermekek együtt történő oktatása. Hozzátette, hogy a 

Köznevelési Államtitkárságot is megkeresték a problémával.   

Dr. Felkai László jelezte, hogy amennyiben a BM konkrétumokat tartalmazó írásos megkeresést kap, 

válaszolni fog rá.  

Pálfi Erika az EMMI Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztálya képviseletében megköszönte az 

észrevételt és jelezte, hogy nyitottak a tárgyálasra. Elmondta, hogy az OIF jogelődjével kezdték el 

megszervezni az oktatást, majd kétéves tapasztalatok alapján 2018-ban átdolgozták a tananyagot. 2019 

szeptemberétől az új, tartalmában, módszertanában az érkező tanulókhoz, a környezethez illeszkedő 

tananyagot alkalmaznak. A területileg illetékes tankerületek szervezik meg a feladatot, akik naponta 

kapnak információt arról, hogy hány gyermeket, milyen korosztályban kell ellátni. A tranzitzónákba 

minden nap a létszámnak megfelelően érkeznek tanárok. Röszkén 80-nál több tanuló van jelen 

folyamatosan, Tompán 35 fő átlagos ellátása történt meg októberben. A tranzitzónákban a családos és 

a kísérő nélküli kiskorúak külön körletben tartózkodnak, amelyek között – tudomásuk szerint – 

átjárásra nincs lehetőség. Pálfi Erika jelezte, hogy oktatási terület is felvetette, hogy könnyebb lenne 

úgy dolgozni, ha az óvodások és az általános iskolások külön lennének, de erre gyakorlatilag nincs 

lehetőség. Ez rendészeti igazgatási kérdéseket vet fel. A tárca és a tankerületek is nyitottak a 

tárgyalásra a probléma megoldása érdekében. Hozzátette, hogy a BM-től a teljes évi támogatást 

megkapták, a tárcák között jó az együttműködés. Pálfi Erika jelezte, hogy eddig ilyen jellegű, komoly 

kritikai észrevételt nem kaptak, ugyanakkor kisebb korrekciók folyamatosan történtek. Nem tudja 

alátámasztani, hogy súlyos lenne a probléma. Hangsúlyozta, hogy nyitottak minden észrevételre, és a 

BM illetékeseivel együttműködésben fogják a megoldásokat megkeresni. 

Dombos Tamás a Háttér Társaság képviseletében jelezte, hogy az OIF angol nyelvű elnevezése nem 

felel meg a köznyelvben használt angolnak. Továbbá a tájékoztató anyagok és az online anyagok 

angolsága is rossz és szakmai hibákat tartalmaz. Javasolta, hogy a szervezetnek más, megfelelő angol 

nyelvű nevet kellene adni, illetve a szervezet arculatát adó anyagok közérthetőek és szakmailag 

pontosak legyenek.  

Dr. Dobos Ágoston a Református Misszió Központ képviseletében elmondta, hogy Magyarországon 

16 éve látogathatja a menekülteket, jelezte, hogy nem találkozott még olyan európai országgal, ahol ez 
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ilyen nyíltan, szabadon és jogilag rendezetten történhet. A látogatások, a foglalkozások 

vallásszabadság megsértése nélkül történnek, a részvétel önkéntes, de meglepően nagy az érdeklődés. 

A személyzet és a hatóság segítőkészen áll a Misszió munkájához. Elmondta, hogy már egy önkéntes 

munkatársi csoport áll rendelkezésére, amelyben vannak egyházi és világi követők. Jelezte, hogy a 

kerítésen kívül hajléktalan sátrakban ellátás nélkül élnek az emberek. A tranzitzónákban napi három-

ötszöri étkezés, fűtés, világítás, meleg víz, mosdó, konyha, alvó helyiség, közösségi szoba, a 

gyermekek számára játszótér, oktatás áll rendelkezésre. Dobos Ágoston a helyzet további javítására 6 

konstruktív javaslattal élt. Javasolta, hogy a keresztény hitet tanúsító emberekkel szemben legyen 

egyfajta kiemelt elbírálás és bánásmód. Továbbá vegyék figyelembe, ha valaki kiemelt pozitív 

viselkedést tanúsít. Kiemelte a tompai kurd jezidi szektorban tapasztalható viselkedést. Jelezte, hogy 

lelkileg megterhelő a több hónapos várakozás a tranzitzónában. Javasolta, hogy a 

keresztényüldöztetési ok vizsgálata ne csak egy kérdéssorral, hanem szakemberek, papok bevonásával 

történjen. Mert a vizsgált személyek nem mindig azt választ adják, ami a bibliai kérdéssorban 

szerepel, ugyanakkor az a válasz lehet helytálló. Javasolta továbbá, hogy ha valaki menet közben válik 

keresztyénné, kapjon pozitív elbírálást és védettséget. Végül kérte a tranzitzónában töltött idő 

lecsökkentését. Az ugandai projekt kapcsán jelezte, hogy Békésszentandráson van egy hazaküldésre 

irányított keresztyén vendégház, melynek bővítését vagy vendégház lánc kialakítását szeretné 

véghezvinni. A keresztyén visszaküldő programjához keres partnereket. 

Dr. Felkai László elmondta, hogy az elbírálásnál nem lehet figyelembe venni, hogy valaki hogyan 

viselkedik a tranzitzónában. Ez anyagi jogi kérdés. Amennyiben nincs üldöztetésnek kitéve, akkor 

teljesen kizárt, hogy az érdemi elbírálásban ezt a magatartást figyelembe vegyék. Az időtényező 

tekintetében elmondta, hogy egyre gyakrabban előfordul, hogy a Bíróság felfüggeszti az eljárást és 

valamelyik nemzetközi bírósághoz fordul. Ez esetben az eljárás addig tart, ameddig a nemzetközi 

bíróság nem válaszol. Továbbá szétválasztandó kérdés, hogy a jogerős ítélet meghozatala meddig tart, 

illetve, hogy meddig tartózkodik az illető a tranzitzónában. Sok esetben előfordul, hogy jogerős 

ítéletben elutasítják a védelemre irányuló kérelmét valakinek, és nem megy el.  

Dr. Kiss Attila a kereszténység kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy ez olyan szakkérdés, 

amelynek megítélését a menekültügyi hatóság nem tudja felvállalni. Ezért ezekbe az ügyekbe a 

jogalkotó szakhatóságként bevonta az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps 

Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárságot. Minden olyan ügyben, amelyben a kérelmező a 

kereszténységére hivatkozik, akkor ezeket a speciális kérdéseket felteszik neki. Ez alapján, illetve 

egyéb más körülmények vizsgálatát követően fogalmazza meg a szakhatóság álláspontját. Az 

államtitkárságnak van olyan kapcsolatrendszere is, amely alapján azt is tudja vizsgálni, hogy a tranzit 

országokban vagy a származási országban volt-e valamely keresztény közösség tagja. Vannak olyan 

országok, ahol ezt nagyon nehéz vizsgálni. Iránban például ezt nem vállalja fel még az ott élő 

keresztények jelentős része sem. A hosszú várakozási idő és bezártság tekintetében hangsúlyozta, 

hogy ezek az emberek nincsenek bezárva. A tranzitzónákba önszántukból lépnek be és bármikor 

elhagyhatják az intézményt. Még az idegenrendészeti eljárás alatt is lehetőség van arra, hogy önként 

elhagyják a tranzitzóna területét. Azon van a jogi vita az Európai Bizottság és Magyarország között, 

hogy a Bizottság szerint őrizetnek minősül, míg Magyarország azt mondja, hogy jogi értelemben ez 

nem őrizet. Jelenleg a Nagykamara előtt van a kérdés. Dobos Ágoston ugandai projekt kapcsán 

felvetett kérésére Kiss Attila jelezte, hogy az ugandaiak nyitottak az együttműködésre mind a projekt 

kapcsán, mind menekültügyi kérdésekben. Felajánlotta a segítségét a kapcsolatfelvételhez. Dombos 

Tamás felvetésére reagálva elmondta, hogy a munkatársak nagy leterheltsége miatt, a gyorsaság és a 

terjedelem okán bejegyzett, közbeszereztetett külső vállalkozók fordítják az anyagaikat. Kérte, hogy a 

tájékoztató anyagok minőségét, nyelvi helyességét, adattartalmát vagy a honlap használhatóságát 
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illetően észrevételeiket e-mailben jelezzék. Örömmel vesznek minden jelzést, amely a minőséget, az 

átláthatóságot javítja.  

Szél Alice a Magyar Vöröskereszt képviseletében elmondta, hogy folyamatosan látnak el humanitárius 

szolgáltatásokat a tranzitzónákban, hetente 2 alkalommal adományt osztanak, 2 alkalommal 

foglalkozásokat tartanak. Jelenleg alapszinten látják el ezeket a tevékenységeket, mert a korábbi 

finanszírozásból kifutottak. A BM-nek és az OIF-nek köszönhetően hamarosan konzorciumi 

megállapodást kötnek az MMIA projekt keretében, így sokkal több, változatosabb szolgáltatást fognak 

tudni nyújtani. Az OIF-fel megújítják a több mint 10 éves együttműködési megállapodásukat, amely 

olyan széleskörű intézményi megállapodás lesz, ami nem csak a tranzitzónákban és befogadó 

intézményekben nyújtott szolgáltatásokat foglalja magában. A Magyar Vöröskereszt a szakterületén 

felmerülő szolgáltatásokat is fog nyújtani, mint elsősegélynyújtás, defibrillátoros képzés, véradások 

szervezése. 

Dombos Tamás Dobos Ágoston felvetéseivel kapcsolatosan megjegyezte, hogy a menekültügyi 

eljárásnak a menekültügyi szempontok a kizárólagos mérlegelési alapjai, és a vallás alapján történő 

megkülönböztetés mind az Alaptörvény, mind az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján tiltott, tehát jogellenes lenne előnyt 

biztosítani egy bizonyos vallási hovatartozás alapján. Természetesen ha valakit a vallása miatt 

üldöznek, az releváns információ a menekültügyi eljáráshoz. Továbbá véleménye szerint visszás azzal 

érvelni, hogy a tranzitzónában mennyivel jobb a helyzet, míg kint mennyivel rosszabb. Ez a 

komparáció azért nem áll meg, mert a helyzet azért olyan rossz kint, mert a tranzitzónába és az 

országba nem engedünk be olyan számú embert, hogy ott kénytelenek, olyan körülmények között 

várni. Fontos figyelembe venni a saját felelősségünket abban, hogy miért alakulnak rosszul a 

tranzitzónán kívüli állapotok. A jó magaviselet, illetve a tranzitzónában végzett közösségi munka 

elismerésével kapcsolatban megfontolásra javasolta, hogy valamilyen más címen adott tartózkodási 

engedélyhez ez szempont lehessen. Erre ki lehetne dolgozni valamilyen motivációs programot.  

Felkai László elmondta, hogy Magyarországon menekült, menedékes, oltalmazott, befogadott 

jogcímeken lehet tartózkodni. A Kormány migrációs politikáját tekintve új tartózkodási jogcím 

létrehozására nincs lehetőség. 

Dombos Tamás hozzátette, hogy harmadik országból származó személy egyéb célú tartózkodási 

vízumot is kaphat Magyarországon, ha van olyan cég, aki alkalmazza, önkéntesként befogadja. 

Sokféle lehetőség lenne erre nem a menekültügyi eljárás keretében, hanem egyéb tartózkodási 

jogcímen. Ha az emberek be vannak zárva, akkor bármilyen pozitív motivációval lehet az 

együttműködő képességüket növelni. 

Dr. Bodgál Ildikó a PM Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztálya képviseletében a befogadó 

intézményeken belüli munkavégzéssel kapcsolatosan elmondta, hogy mind az ENSZ-nek, mind az 

ILO-nak komoly szabályai vannak arra, hogy a kényszermunka, illetve a kötelező munkavégzés 

tilalmát hogyan kell végrehajtani. Ha nem jövedelemszerző, akkor szinte kizárt, hogy munkát 

végezzenek. A legális migrációval érkező jövedelemszerző tevékenységet végző munkavállalónak a 

munkavállalási engedélyezése az Európai Unióban, a schengeni területen belül nagyon pontosan le 

van szabályozva. Nem magyar szabályozási sajátosság az, hogy Magyarország munkaerőpiaci 

vizsgálathoz köti a munkavégzés engedélyezését. Akkor is, ha munkavállalási engedély nélkül érkezik 

valaki, vagy könnyített eljárásban is mindig le kell folytatni a munkaerőpiaci vizsgálatot. Ezzel a 

magyar, illetve az Európai Unióban szabad mozgással rendelkező munkavállalókat kell védeni. 
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Dr. Felkai László elmondta, hogy mielőtt a tranzitzónát létrehozták volna és az ország belsejében is 

az elbírálásig lehetett tartózkodni, akkor jogszabályba foglalták, hogy közfoglalkoztatást vállalhatnak. 

Senki nem jelentkezett.  

Dr. Kiss Attila a befogadó intézményeken belüli munkavégzéssel kapcsolatosan hozzátette, hogy 

ennek van engedélyezhető formája. Mindenki előtt van lehetőség arra, hogy egyéb célú vízumot 

kérjen. Ahhoz megfelelő okmány kell és vízumkérelmet kell benyújtani a megfelelő formában és 

módon. A tranzitzónában tartózkodók elhagyhatják a tranzitzónát, és ha van okmányuk, egy magyar 

külképviseleten benyújthatják ezt a vízumkérelmet és beutazhatnak. A Dobos Ágoston által említett 

sátorban élőkkel kapcsolatban hozzátette, hogy azt a hajléktalanokra értette. A tranzitzóna előtti terület 

szerb területen van, az a szerb menekültügyi hatóság kompetenciája. Szerbiában is vannak befogadó 

intézmények, de ezeket a lehetőségeket nem nagyon veszik igénybe.  

Dobos Ágoston jelezte, hogy a Szerbiában tartózkodókra gondolt, akik aztán bekerülhetnek a magyar 

területre, a tranzitzónába. A dolgos hozzáállású jezidi kurdokkal kapcsolatosan kiemelte, hogy a korai 

világtörténelem legüldözöttebbjei, öt évvel ezelőtt egy borzasztó népirtás történt közöttük. Ők nem a 

dolgos lelkületük, hanem az üldözöttségük miatt méltók arra, hogy védelmet kapjanak. Ahol ők helyet 

kapnak ott egy tisztességesen rendben tartott otthon várható. Továbbá jelezte, hogy nem kifejezetten 

az ugandai projekthez szeretne kapcsolódni, csak ahhoz az elvhez, hogy a migráció problematikáját 

több stratégián keresztül próbálják orvosolni. Például azzal, hogy hazaküldjenek keresztyén vagy 

keresztyénné vált embereket, akik a béke, a rendezettség felé segítik a társadalmat.  

Dr. Felkai László a kurdokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a számuk kb. 40 millió, Irak egy részén 

kívül mindenhol üldöztetésnek vannak kitéve. 

Dr. Kiss Attila hozzátette, hogy a jezidi kurdokat az Iszlám Állam üldözte alapvetően. A pesmergák, 

a Kurd Regionális Önkormányzat területén működő harcosok voltak azok, akik a jezidiket 

felszabadították. Kurdisztán területén, a Regionális Önkormányzat területén a jezidiknek semmiféle 

üldöztetése nincs. 

Dr. Felkai László további hozzászólás hiányában az ülést lezárta. 
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