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ló2015 nyarán több tíz ezer erőszak és szegénység súj-
totta országból érkező ember átkelt a szerb-magyar 
határon, hogy nemzetközi menedéket kérjen. Ebben 
a jelentésben bemutattuk, hogy az ezt követő, úgy 
nevezett „menekültválság” abból fakadt, hogy az Orbán 
Viktor miniszterelnök és a nacionalista-konzervatív 
Fidesz párt által vezetett magyar kormány vonako-
dott a támogatás nyújtásától, illetve képtelen volt azt 
megfelelően nyújtani. Mi, a magyarországi Migráns 
Szolidaritás Csoport dokumentáltuk a nemzetközi 
segítséget kérvényezők tapasztalatait, amelyeket az 
egyre szigorúbb politikai és jogi magyar kontextusban 
értelmeztünk.

A közel 50 interjú során szerzett egyedi vallomások 
fontos politikai erővel bírnak. Míg sokan írtak a múlt 
nyári eseményekről, ezek vagy steril időrendi leírások, 
melyek a Magyar és a nemzetközi önkéntesek részvéte-
lét emelik ki, vagy afféle pillanatképeket festenek a me-
nedékkérők tapasztalatairól. A Magyarországon átutazó 
emberek tapasztalatairól azonban nem készült mélyebb 
elemzés. Ez azért problémás és veszélyes, mert ezek az 
emberek nem csak a legsebezhetőbbek, de egyben ők 
azok, akik a legjobban megérzik a hibás kormányzati 
rendeletek hatásait. Épp ezért rájuk kellene figyelnünk, 
hogy megállapítsuk a közös felelősségünket abban, 
hogy biztosítsuk nekik a méltóságteljes élethez való 
alapvető emberi jogot.

Az interjúink hét témát járnak körbe. Ugyanúgy 
csoportosítottuk őket, mint ahogyan azt a nemzetközi 
védelmet kérők megosztották velünk: 1) a szerb-magyar 
határon található tranzitzóna, 2) regisztráció és ki-
kényszerített ujjlenyomatvétel, 3) elzárás és fogadtatási 
körülmények, 4) fordítás és információ, 5) kiskorúak, 
6) orvosi ellátás és 7) vonatok és embercsempészek. Ez 
a hét téma átfogó képet fest arról, hogy a nemzetközi 
védelmet keresők hogyan élték meg az európai és azon 
belül a magyar határpolitikát 2015 nyarán.

Összefoglaló
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lóA következő pontokat és gondokat emeltük ki:

• Sokan úgy írták le a tranzitzónát a szerb-magyar 
határon, mint egy „szürke zónát”, ahol elburjánzott a 
bűnözés és ahol nem állt rendelkezésre védelem. Ez jól 
szemlélteti az egyik legnagyobb gondot, ami kirajzoló-
dik a jelentésünkből, miszerint a nemzetközi védelmet 
kérvényezőket újra és újra tehetetlenül magukra hagy-
ják és különböző törvénytelen tevékenységek, valamint 
jobb esetben önkényes, rosszabb esetben embertelen 
kormányzati szabályozások áldozataivá válnak.

• A regisztrációval és kényszerített ujjlenyomatvétel-
lel kapcsolatos tapasztalatok szintén aggasztók voltak: 
míg volt, akinek az ujjlenyomatvétel kikényszerítésé-
hez elkobozták az útlevelét, mások mehettek „amerre 
akartak”, a hatóságok beavatkozása nélkül, míg megint 
mások úgy keltek át a határon, hogy nem vettek tőlük 
ujjlenyomatot. Ezek a beszámolók mutatják a hatóságok 
rugalmasságát, ami a kormányzati szabályozások sze-
szélyeségét bizonyítják egyértelmű és egységes politika 
hiányában.

• A röszkei, a debreceni és a Vámosszabadiban található 
táborokban tapasztalt elzárási és fogadtatási körül-
mények rendkívül hiányosak voltak. Szinte minden 
megkérdezett kezdetleges higiéniai körülményekről, 
valamint helyhiányról számolt be, ami sokakat arra 
kényszerített, hogy a szabad ég alatt aludjanak. So-
kan említették az élelmiszerhiányt, valamint hogy a 
csecsemőknek és a gyerekeknek való tápszerek nem 
álltak rendelkezésre. Az is gondot okozott, hogy sokan 
nem tudták, hogy hol vannak, illetve hogy mi fog velük 
történni. Ez újból jól illusztrálja a magyar kormány 
véletlenszerű és kaotikus válaszát, valamint a tájékoz-
tatás hiányát.

• Ami a fordítást és az információszolgáltatást illeti, 
szinte minden megkérdezett ezeknek a teljes hiányá-
ról számolt be. Gyakran még angol fordítás sem volt 
elérhető és a legfontosabb információkat a legtöbbször 
csak magyarul osztották meg. Ezen felül sokan arra 
panaszkodtak, hogy olyan hivatalos okmányokat kellett 

aláírniuk, amiket egyáltalán nem értettek. Ez az eljárás, 
ami nem csak veszélyes, de egyben jogilag is megkér-
dőjelezhető, növeli a nemzetközi menedéket kérők 
bizonytalanságát és kiszolgáltatottságát a kormányren-
deletekkel szemben.

• A kíséret nélkül utazó kiskorúakkal szemben 
tanúsított bánásmód kiemelten érzékeny és fontos 
kérdés. A kiskorúak igénylik a legnagyobb támogatást 
és védelmet. Épp ezért kimondottan problémásak a 
tudomásunkra jutott nem megfelelő bánásmódról szóló 
beszámolók. Az interjúink során többen meséltek arról, 
hogy a hatóságok megpróbálták „megöregíteni” a fia-
talkorúakat, hogy már felnőttként lehessen őket kezel-
ni. Erről a veszélyes eljárásról több útlevél nélkül utazó 
afgán fiú számolt be. Egyszerűen új születési dátumot 
kaptak: 1997 január 1-e. Mivel ez által 2015 nyarára 
már elmúltak 18 évesek és így nagykorúak, megfosz-
tották őket a kiskorúaknak járó különleges védelemtől 
a menekültkérelmi eljárásuk során és a deportálásuk 

„törvényesen” zajlott.

• Ami az orvosi ellátást illeti, megtudtuk, hogy nem 
volt hivatalos, önkormányzati, vagy kormányzati támo-
gatás a budapesti tranzitzónákban. Ehelyett önkéntes 
orvosok biztosították az orvosi ellátást a kormány 
helyett. Nem meglepő módon erőforrásaik és felszere-
lésük erősen korlátozott volt.

• Végül, a közlekedést illetően arról számoltak be, hogy 
a legnagyobb aggodalom, félelem és keserűség oka az 
volt, amikor megtagadták a vonatokra való felszállást, 
amikre érvényes jegyekkel próbáltak felszállni. Kimon-
dottan aggasztó a szigorú etnikai alapú válogatás, ami 
alapján megtagadták a felszállást a vonatokra: azokat 
nem engedték be a pályaudvarokra, akik bevándorlók-
nak „néztek ki”. Ez komoly anyagi veszteséget okozott a 
menekülteknek. Számos család több száz eurót veszített 
így, mivel a jegyek visszaváltása szinte lehetetlennek 
bizonyult. Mivel nem lehetett vonattal közlekedni, fel-
élénkült az embercsempészpiac, akiket csak „taxiként” 
emlegettek. Így míg a magyar kormány tudatosan 
figyelmen kívül hagyta a nemzetközi védelmet kérvé-
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lónyezők igényeit, ők arra kényszerültek, hogy akár 1500 
eurót fizessenek, hogy folytathassák az útjukat nyugat 
felé.

Az interjúk együttese lehetővé tette, hogy nyomon 
kövessük a menedékjog kérelem egyre növekvő 
büntetését, ami előidézte a vészhelyzetet a budapesti 
tranzitzónában. Ez jól mutatja, hogy a múlt nyáron be-
következett „menekültválság” nem volt elkerülhetetlen 
vagy meglepő. A jelentésünk során továbbá bebizonyít-
juk, hogy az igazi válság, a felelőtlen kormányzás és az 
idegengyülölő felbujtás a kormány bevándorlópoliti-
kájából és a Dublini Rendelethez való ragaszkodásból 
fakad.

Majdnem egy évvel azután, hogy Magyarország és 
Budapest a nemzetközi figyelem középpontjába ke-
rült, ugyanez a krizis folytatódik továbbra is. Ennek 
eredményeként egy újabb humanitárius vészhelyzet 
van kialakulóban, méghozzá nem csak a határmenti 
tranzitzónákban, hanem az ország belsejében is. A 
jelentésben leírt fejlemények folytatásaként a magyar 
kormány fokozatosan (újból) felfüggeszti a menekültek 
és az integráció támogatását és újból cserben hagyja a 
nemzetközi védelmet kérvényezőket.

A fent leírtak fényében azt reméljük, hogy ez a részletes 
és megalkuvást nem ismerő jelentés bizonyítékként 
szolgál majd a probléma legalsóbb szintjeiről. Magyarul 
és angolul egyaránt kiadjuk, hogy tápláljuk a helyi és a 
nemzetközi vitát a magyar helyzet, valamint a fokozot-
tan korlátozó európai határpolitika működésének és 
hatásainak leírásával. Elsődleges célunk, hogy felhív-
juk a figyelmet a helyzetre és segítsük a tájékozott vitát 
a 2015 nyári krízis mögött álló kormány politikákról, 
valamint arról, hogy közösen hogyan érhetnénk el fele-
lősebb kormányzást.
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ő2015 nyarán erőszak és szegénység sújtotta országokból 
érkező emberek tízezrei léptek Szerbia felől Magyar-
ország területére nemzetközi védelmet keresve (lásd 
I. magyarázó ablak). Ebben a beszámolóban amellett 
foglalunk állást, hogy a kialakult ún. „menekültvál-
ság” annak közvetlen következménye, hogy a nemzeti 
konzervatív Fidesz párt és Orbán Viktor miniszterelnök 
vezette magyar kormány képtelen volt hatékony segít-
séget nyújtani az érintetteknek (lásd a II. magyarázó 
ablakot a válság szó általunk elfogadott jelentésére és 
a hozzá kapcsolódó számos különböző válságra vonat-
kozóan). Állásfoglalásunkat a nemzetközi védelmet ke-
reső emberek dokumentált tapasztalataival támasztjuk 
alá, melyeket Magyarország egyre korlátozóbb politikai 
és jogi feltételeinek kontextusában értelmezünk.

A tapasztalatok részletes elemzése előtt bemutatjuk a 
beszámolót készítő csoportot és megírásának indokait 
(1.1 és 1.2). Ezt követően nagy vonalakban jellemezzük a 
magyar menekültügyi politikát (1.3), valamint megvizs-
gáljuk a kormány idegenellenes kampányának hátterét, 1. Bevezető

I. NEMZETKÖZI VÉDELMET KERESŐ EMBEREK

Bárhová is tartozunk, mindenekelőtt mindnyájan emberek vagyunk 
- nem számok vagy kategóriák, melyek célja, hogy azonosítsanak ben-
nünket és meghatározzák életünk valóságát. Részben ezért beszélünk 
emberekről bevándorlók vagy menekültek helyett. Mi, a Migszol úgy 
véljük, hogy ezek a megnevezések mesterségesen létrehozott kategóriák, 
a kettő közötti különbségtétel pedig gyakran önkényes (annak ellenére 

– vagy éppen annak köszönhetően –, hogy ismerjük a vonatkozó nemzet-
közi jogi előírásokat). Még fontosabbnak tartjuk hangsúlyozni annak a 
gyakorlatnak a veszélyét, amely a különböző kategóriákba sorolt em-
berekkel szemben gyakran eltérő bánásmódot tanúsít. Ezért kategóriák 
helyett a nemzetközi védelem keresésére összpontosítunk, melynek joga 
hitünk szerint mindenkit megillet, aki egy jobb, biztosabb, egészségesebb 
és egyben sikeresebb jövőben szeretne élni. Végül ez a szemlélet lehe-
tővé teszi, hogy rámutassunk egymás kölcsönös támogatásának közös 
felelősségére, valamint hogy azonosítsuk, hol és miért marad el olyan 
gyakran ez a felelősségvállalás, különösen a kormányzati szereplők köz-
reműködésének köszönhetően, amint arra a beszámolóban rávilágítunk.
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1.1. Magyarország Migráns Szolidaritás Csoportja (Migszol) 
egy informális, közösségi kezdeményezésű, nem 
bejegyzett politikai szervezet. Mi, magyarok, valamint 
az országba újonnan érkezett emberek, egy mindenki 
előtt nyitott és befogadó Magyarországért dolgozunk. 
A csoport 2012-ben alakult, amikor sok, főleg Afga-
nisztánból érkezett ember a később hozzájuk csatla-
kozó magyar és külföldi barátokkal és aktivistákkal 
együtt tiltakozásba fogott a menekült státuszt kapott 
emberek állami támogatásának elmaradása és a 
magyar menekültügyi rendszer felháborító hiányos-
ságai ellen. A tiltakozások nem jártak eredménnyel, ha 
azt tekintjük, hogy a menekült státusszal rendelkező 
tiltakozók továbbra sem kaptak segítséget az államtól. 
Ugyanakkor azzal, hogy 2013 nyarán Németország-
ba távoztak, hogy ott újból védelmet kérelmezzenek, 
arra ösztönözték Magyarországon maradó társaikat, 
hogy folytassák politikai tevékenységüket. Az elmúlt 
évek során a Migszol menekülttáborokba látogatott, 
blogbejegyzéseket tett közzé, számos demonstrációt 
szervezett, valamint nyelvórákat tartott magyarul 
tanulóknak. Filozófiánkról és tevékenységeinkről 
további információk találhatók honlapunkon:  
www.migszol.com.

A jelen beszámoló arra vonatkozóan rögzít informáci-
ókat, hogy Magyarország miért és milyen szempont-
ból nem nyújtott hatékony védelmet a menedékkérő 
embereknek 2015 nyarán. Az ezekben a hónapokban 
sűrűsödő események sodrásában, amikor senki nem 

Szolidaritás 
és közvetlen 
párbeszéd

II. „MENEKÜLTVÁLSÁG” VAGY EURÓPAI VÁLSÁG?

A Magyarországra érkező emberek számának példátlan növekedése 
2015-ben hatalmas kihívást jelentett (és jelent mind ez idáig), nem utolsó-
sorban a befogadottak életfeltételeinek és az integráció eszközeinek mi-
nőségét tekintve. Magyarországon sok ember szerint számos nehézséget 
vet fel ez a folyamat, melyeket magunk is igen komolyaknak tekintünk. A 
Migszol azonban nem fogadja el, hogy a történteket „menekültválság-
nak” nevezzük, mivel a szót gyakran arra használják, hogy eltereljék a 
figyelmet a nemzetközi védelmet kereső emberek támogatásának fele-
lősségéről (és törvényi kötelezettségéről).

 Továbbá az idegenekkel szembeni félelmet keltenek a szóval, melyben 
szembekerül egymással a „mi” és az „ők”, „Európa” és az „iszlám”, a 

„békés időszak” és a „válság időszaka”. Szeretnénk rámutatni, mennyire 
megkérdőjelezhető és mennyire képmutató kizárólag olyankor beszélni 

„válságról”, amikor az emberek Európába érkeznek, addig azonban nem, 
amíg nem hagyják el az olyan, konfliktusövezeteket határoló országokat, 
mint Törökország, Libanon, Jordánia, Irán vagy Pakisztán.

Ez az oka annak, hogy amikor válságról beszélünk, mindenekelőtt arra 
a válságra utalunk, amely az egzisztenciális nehézségek elől menekülő 
embereket sújtja. Számunkra a legsúlyosabb válságot az jelenti, amikor 
ezeknek az embereknek a nemzetközi védelem iránti jogos igénye, egy 
nemzetközileg elismert emberi jog semmilyen érdemi támogatást nem 
kap. Pontosan ez az, ami a magyar kormány tevékenységét hosszú ideje 
jellemzi. A beszámolóban közölt tapasztalatok kivétel nélkül alátámaszt-
ják, hogy 2015 nyarának valódi válságát a kormányzat felelőtlensége, 
idegenellenes gyűlöletkeltése és a menedékkérés kriminalizációja jelenti. 
Mindez röviden Magyarország és az EU kormányzati válsága, nem pedig 
a védelmet kereső embereké.

amely a Charlie Hebdo ellen 2015 januárjában elköve-
tett támadások után kezdődött (1.4). A második fejezet-
ben azonosítjuk a 2015 nyarán kialakult válság közpon-
ti mozzanatát, vagyis a menedékkérés egyre növekvő 
mértékű kriminalizációját Magyarországon, amely a 
budapesti tranzitzónákban kialakult válsághelyzethez 
vezetett. Kutatásunk módszertanának ismertetése (3) 
után a beszámoló nagyobb részében azokat a tapasz-

talatokat mutatjuk be, melyeket az interjúk során rögzí-
tettünk (4). Ezekről hét főbb téma elemzésén keresztül 
nyújtunk átfogó és részletes áttekintést. Végül a követ-
keztetésekben összegezzük a főbb eredményeket (5). A 
beszámolót a kutatás eredményei alapján megfogalma-
zott követelésekkel zárjuk. A követelések arra hívják fel 
a figyelmet, hogy a valódi válság, vagyis a kormányzati 
felelőtlenség és idegenellenes gyűlöletkeltés nem ért 
véget csupán attól, hogy ennek áldozatai kikerültek a 
nyilvánosság látóköréből.
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tudta, mi fog történni, ugyanakkor oly sok különböző 
sors keresztezte egymás útját, nagy számban készí-
tettünk interjúkat az ún. „tranzitzónákban”, melyeket 
Budapest fő vasúti pályaudvarain létesítettek. Elsőd-
leges célunk az volt, hogy közelebb kerüljünk azokhoz 
az emberekhez, akikről túl gyakran közöl téves képet a 
média, hogy rögzítsük szavaikat, élményeiket, vala-
mint azokat a jogsértéseket, amelyeket a menedékké-
rők a magyar bevándorlási rendszerben tapasztaltak, s 
hogy ily módon teljesebb képet kapjunk a történtekről.1

Mivel a kormány augusztus 1-től kezdődően gya-
korlatilag lehetetlenné tette, hogy bárki menedéket 
kérjen Magyarországon (ennek okait a 2. fejezetben 
részletezzük), ugyancsak szeretnénk rögzíteni, hogy 
miért elfogadhatatlan az emberek visszatelepítése 
Magyarországra a dublini rendelet értelmében2. A 
rendelet betartása, melyet ellenzünk, messzemenő 

1 Eközben más csoportok, különösen a Szeged határvárosában 
dolgozó emberek független csoportja, aMigszol Szeged (https://www.
facebook.com/migszolszeged/), valamint a Migration Aid (http://
www.migrationaid.net/english/) jótékonysággal és humanitárius 
segítségnyújtással foglalkoztak.
2 További információkat, valamint azoknak az okoknak a teljes 
sorát, amelyek alapján a Migszol ellenzi a dublini rendelet szerinti 
visszatelepítést Magyarországra, lásd ECRE, 2016.

következményekkel jár (bővebben lásd 1.3 fejezet). E 
helyütt csak a fő rendelkezését szeretnénk kiemelni, 
mely szerint a nemzetközi védelmet kereső emberek 
befogadásának felelőssége azon ország kormányát 
terheli, melynek határán keresztül az emberek az 
Európai Unió területére léptek (vagyis ahol lebélye-
gezték az útlevelüket vagy ujjlenyomatot vettek tőlük). 
Magyarországot mint az EU határországát közvetlenül 
érinti a dublini rendelet3. Ugyanakkor, míg a kor-
mányzat e célra több millió euró támogatást kapott az 
EU-tól4, összességében nem tett eleget annak a köte-
lezettségének, hogy elbírálja a nemzetközi védelmet 
kereső emberek menedékkérelmét.

Azért beszélünk nemzetközi védelmet kereső embe-
rekről, nem pedig „gazdasági bevándorlókról” vagy 

„politikai menekültekről”, mert úgy véljük, hogy 
az ilyen kategóriák mesterséges különbségtételen 
alapulnak, használatuk önkényes és veszélyes (lásd 
fentebb az I. magyarázó ablakot). Ebből következően 
kifogásoljuk azokat a kormányzati közleményeket és 
médiatudósításokat, amelyek újra és újra bevezetik 
ezeket a kategóriákat. Leginkább azt az esetet kifogá-
soljuk, amikor e kategóriákkal igyekeznek „igazolni”, 
hogy bizonyos jogokat miért biztosítanak egyeseknek, 
míg másoknak nem. A nemzetközi védelem keresésé-
nek joga e tekintetben központi jelentőséggel bír, ezért 
azzal, hogy emberekről beszélünk, azt szeretnénk 
hangsúlyozni, ami mindnyájunkban közös. Ugyanígy 
elutasítjuk az olyan mesterséges különbségtételeket 
is, melyek annak meghatározására szolgálnak, hogy 
némelyek közülünk milyen minőségben létezhetnek, 
és mit tehetnek. Azzal, hogy az ilyen különbségtételek 
helyett a nemzetközi védelem keresésére összponto-
sítunk, hangsúlyozni kívánjuk közös felelősségünket 
az egzisztenciális nehézségek elől menekülő emberek 
támogatásában, akik sorsában erőszak és a szegény-
ség gyakran elválaszthatatlanul összefonódik. Úgy 
hisszük, hogy a legjobban akkor érthetjük meg, mit 

3 Ez különösen így van, ha Magyarország esetét Görögországéval 
vetjük össze, ahová az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletének ér-
telmében nem telepíthetők vissza az emberek (M.S.S. kontra Belgium 
és Görögország, 2011).
4 Az erről szóló hivatalos rendelkezést lásd: http://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/publication6336_en.pdf.

EU-s tüntetés 2013 márciusában

fénykép: Migszol

https://www.facebook.com/migszolszeged/
https://www.facebook.com/migszolszeged/
http://www.migrationaid.net/english/
http://www.migrationaid.net/english/
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6336_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6336_en.pdf
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III. POLITIKAI AKTIVITÁS

Számunkra a politikai aktivitás mindenekelőtt azt jelenti, hogy szolidari-
tást vállalunk a nemzetközi védelmet kereső emberekkel. A szolidaritás 
nem azonos a jótékonysággal, mivel az előbbi egyenlőségen, és nem 
hierarchián alapuló kapcsolatot feltételez, amely tartós együttműkö-
désen, nem pedig egyszeri támogató intézkedéseken keresztül valósul 
meg. Politikai tevékenységünk tehát nem csupán azt szolgálja, hogy 
tartós megoldásokat találjunk a humanitárius problémákra, hanem ezzel 
együtt egy emberségesebb és befogadóbb határrendszer kialakításáért 
is dolgozunk (lásd a 4. magyarázó ablakot). Ennek érdekében függet-
lenek maradunk a pártpolitikától, és nem fogadunk el pénzt semmilyen 
magyar, illetve külföldi politikai párttól. Ugyanakkor tisztában vagyunk 
annak a ténynek a jelentőségével, hogy a jelenlegi magyar politikai 
helyzetben a humanitárius tevékenység önmagában politikai állásfogla-
lást jelent a védelmet kereső emberek támogatása mellett. Ezért minden 
lehetséges módon együttműködünk a politikai aktivisták és a civilek más 
csoportjaival.

IV. HATÁRRENDSZER

Magyarországi vonatkozásban a „határrendszer” kifejezéssel utalunk 
arra a meghatározott kormányzati döntések, politikák, intézmények 
és gyakorlatok alkotta összefüggő rendszerre, amely meghatározza, 
hogy ki (illetve sok esetben ki nem) léphet az EU országainak területé-
re, illetve ki lépheti át az (állam)határokat. A „határrendszer” kifejezés 
tehát nem csupán a kirekesztés fizikai megvalósulását fedi (amilyen 
például a magyar-szerb határon felállított kerítés), hanem egy bizonyos 
gondolkodásmódra is utal, amely a „menekültekhez” és a „menedékhez” 
elsősorban negatív jelentéseket társít, olyan „problémáknak” tekintve 
őket, amelyeket „meg kell oldani”. Ily módon a „határrendszerrel” ösz-
szefüggésben nem csupán azt vizsgáljuk, hogyan igyekszik a hatalom 

„igazolni” a politikai gyakorlatot, hanem azt is szem előtt tartjuk, hogy a 
szóban forgó intézkedések hogyan érintik a nemzetközi védelmet kereső 
emberek életét. Végül igyekszünk ezt a Magyarországon és az EU-ban 
fennálló tágabb társadalmi-politikai feltételek összefüggésébe helyezni, 
ahol a „határrendszer” megerősítése jelenleg is zajlik, miközben az ezt 
igazoló érvek mesterséges jellege egyre nyilvánvalóbbá válik.

tehetünk együtt, ha meghallgatjuk azokat az embe-
reket, akik a segítségünket kérik. Ez nem csupán a 
legjobb ellenszere a róluk terjesztett téves képnek és 
az őket sújtó kirekesztésnek, de ami még fontosabb, a 
közvetlen párbeszéd lehetővé teszi, hogy szolidaritást 
vállaljunk velük – ez a törekvés vezérelt bennünket a 
beszámoló elkészítésekor.

A nemzetközi védelmet kereső emberek nem írhatók 
le számokként, a bevándorlási hullámok mennyiségi 
mutatóiként vagy egységes tömegekként. Mindnyájan 
különbözőek és saját történetük van. Bár bizonyos pon-
tokon ezek a történetek átfedést mutathatnak, minden 
egyes egyéni sors túlságosan fontos ahhoz, hogy rejtve 
maradjon a nyilvánosság előtt, még akkor is, ha nem 
mutathatjuk meg valamennyit. Véleményünk szerint 
éppen azok az egyéni okok fontosak, amelyek miatt az 
emberek arra kényszerülnek, hogy egy jobb jövő remé-
nyében elhagyják otthonukat; ezeknek az embereknek 
a félelmei, sokféle reményei és törekvései fontosak; s ha 
valóban szeretnénk hozzájárulni bármilyen válság kol-
lektív és emberséges megoldásához, akkor az a fontos, 
hogy megismerjük ezeknek az embereknek az érzéseit 
és kapcsolatba lépjünk velük, nem hagyva, hogy megfé-
lemlítsenek és megbénítsanak a kormányzati korlátozá-
sok5. Fontos lépést teszünk e cél felé azzal, hogy kritikus 
önvizsgálatot tartunk, és számba vesszük azokat a 
sztereotípiákat, amelyek újra és újra meghatározzák 
gondolkodásunkat – még akkor is, ha ezt igyekszünk 
elkerülni. Végül ez teszi tehetővé, hogy jótékonyság 
helyett szolidaritást gyakoroljunk, melynek hatalmas 
politikai erejét csak együtt foghatjuk munkára.

Ennek érdekében arra törekedtünk, hogy a jelen 
beszámolót minél szélesebb körök számára hozzá-
férhetővé és befogadhatóvá tegyük. Ugyanakkor 
nem célunk az újságírás. A beszámoló jelentősége 

5 Fontosnak tartjuk tisztázni, hogy a szabad mozgáshoz való jog az 
egyenlőtlenségen és kizsákmányoláson alapuló gazdasági és politikai 
struktúrákban fejlődött ki, amelyek kiváltságos helyzetbe hozzák a 
nyugati országokat a fejlődő országokkal szemben. Magyarország 
esetének részletesebb bemutatását lásd Gagyi et al., 2016.

1.2.Szembeszállás 
a magyar 
politikai  
hatalmi 
struktúrákkal
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V. A NEMZETKÖZI JOG ÉS A NEMZETKÖZI VÉDELEM 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGA

A nemzetközi védelem igénybevételének jogát a menekültek helyzetére 
vonatkozó 1951. évi genfi egyezmény, valamint az egyezményt kiegészítő 
1967. évi jegyzőkönyv garantálja. E jog mindenkit megillet, aki az 1A(2) 
bekezdés értelmében „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve 
meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai 
meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az ál-
lampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az 
üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét 
igénybe venni; vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi 
szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen események következ-
tében nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem akar oda vissza-
térni”. 

A genfi egyezmény bizonyos jogokban részesíti a menekülteket, amelyek 
nem sérülhetnek. Ezek a következők:
 • a menekültek visszaküldésének („refoulement”) tilalma (33. cikk), 
 •a szerződő államok nem utasítják ki a területükön jogszerűen  
 tartózkodó menekülteket (32. cikk), 
 • a szerződő államok az országba való jogellenes belépésük vagy  
 tartózkodásuk miatt nem sújtják büntetéssel a menekülteket (31. cikk), 
 • a munkavállalás joga (17-19. cikkek), 
 • a lakhatáshoz való jog (21. cikk), 
 • az oktatáshoz való jog (22. cikk), 
 • az állami segélyhez és támogatáshoz való jog (23. cikk), 
 • a szabad vallásgyakorlás joga (4. cikk), 
 • az igazságszolgáltatáshoz való jog (16. cikk), 
 • a szabad mozgás joga (26. cikk), 
 • valamint az érvényes személyi okmányhoz és úti okmányhoz való jog  
 (27-28. cikkek). 

Továbbá, ha a személy a genfi egyezmény értelmében nem minősül mene-
kültnek, kiegészítő védelmet kérelmezhet az Európai Unióban. 2003. április 
29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv, valamint a 2011. december 13-i  
2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv kimondja, hogy a sze-
mély kiegészítő védelemre jogosult, ha súlyos sérelem veszélye fenyegetné 
származási országába való visszatérése esetén. A genfi egyezmény értel-
mében kiegészítő védelemre jogosult személyeket általában kevesebb jog 
illeti meg, mint a menekült státuszt kapott személyeket.

azon törekvésünkben rejlik, hogy a politikai környe-
zet aktív szereplői legyünk. Tehát nem teszünk úgy, 
mintha „semleges” vagy „objektív” állásfoglalásra 
törekednénk: politikai tevékenységet folytatunk, és 
ez az elkötelezettség vezérli munkánkat, melynek 
révén szeretnénk elérni a szélesebb nyilvánosságot, a 
hivatalos (parlamenti) politikától mindvégig függet-
lenül, ugyanakkor az együttes erőfeszítés fontosságát 
szem előtt tartva (arra vonatkozóan, hogy mit jelent 
számunkra a „politikai aktivitás”, lásd a 3. magyarázó 
ablakot). Politikai aktivistákként ellenezzük a rasz-
szista és diszkriminatív gyakorlatokat, és úgy hisszük, 
szükség és lehetőség van arra, hogy a jelenlegi határ-
rendszert egy emberségesebb és befogadóbb rendszer 
váltsa fel, bármennyire apró lépésekben történjen is 
a változás (arra vonatkozóan, hogy mit értünk „ha-
tárrendszer” alatt, lásd a 4. magyarázó ablakot). A 
nemzetközi védelmet kereső emberek, akik vállalják 
a jobb jövőhöz vezető út viszontagságait, nem elszi-
getelődést és idegengyűlölő reakciókat érdemelnek, 
hanem azt, hogy minden tőlünk telhető támogatást és 
szolidaritást megkapjanak tőlünk. Ezért támogatjuk 
a magyarokkal és más külföldiekkel együttes aktív 
részvételüket az alapvető emberi jogok biztosításában. 

Pride, 2014 júliusa

fénykép: Migszol
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sága marad, amíg nem gyakorolhatja őket mindenki 
megkülönböztetés nélkül. Számunkra ez azt jelenti, 
hogy azok a kiváltságos helyzetben lévő emberek, akik 
nem szenvedik el a jelenlegi határrendszer hátrányait, 
meghallgatják azokat, akik ki vannak téve a rendszer 
negatív és korlátozó rendelkezéseinek. Ez csupán egy 
azok közül az okok közül, amelyek miatt rendkívül 
aggasztónak találjuk, hogy 2015 nyarán Magyarország 
de facto felszámolta saját menekültügyi rendszerét, 
ily módon megfosztva az embereket a nemzetközi jog 
által garantált egyik legalapvetőbb egyetemes joguk 
gyakorlásának lehetőségétől (erről bővebben lásd az 5. 
magyarázó ablakot).

A jelen beszámoló elkészítésének egy további oka 
az, hogy elemzéssel szolgál azokról a tanulságokról, 
melyeket az itt rögzített tapasztalatokból levonhatunk. 
Ennek érdekében megvizsgáljuk azt a politikai környe-
zetet, amelyben a tapasztalatok megfogalmazódtak. 
Ez lehetővé teszi, hogy nyomon kövessük, hogyan 
válnak az alapvető jogok és a társadalmi igazságosság 
olyan szűkös javakká, melyek alkalmazhatóságának 
megállapítása nacionalista alapokon nyugszik. Ily 
módon jobban megérthetjük, hogyan függnek össze 
és hogyan erősítik fel egymás hatásait a gazdasági 
és politikai problémák, a személyes életekben és a 
politikában bekövetkező események, és ugyanígy az 
egyéni és kollektív aggodalmak és érzelmek is. Mindez 
pedig lehetővé teszi, hogy alátámasszuk azon néze-
tünket, mely szerint a nemzet határai nincsenek kőbe 
vésve, annak ellenére, hogy a kormányzati retorika ezt 
szeretné elhitetni velünk. Ebből kiindulva az idegenek 
elleni uszítást, valamint a „jó” és „rossz” bevándorlók 
közötti különbségtételt a sok magyart érintő növekvő 
szegénységgel hozzuk összefüggésbe. Ezt figyelembe 
véve, az interjúk során rögzített számos tapasztalat 
elemzésével szeretnénk rámutatni, mennyire mester-
ségesek azok a határok, melyek állítólag elválasztanak 
bennünket egymástól, valamint hangsúlyozni szeret-
nénk közös tapasztalatainkat, melyek arra ösztönöz-
nek, hogy erőfeszítéseket tegyünk egy emberségesebb 
és befogadóbb határrendszer kialakításáért. 

A Migszolnak erre jobb lehetősége van, mint más 
szervezeteknek, mivel mint aktivistákból álló füg-
getlen és informális közösség nem támaszkodunk 
a kormánnyal fenntartott jó viszonyra vagy annak 
jóváhagyására – ami eleinte vagy véglegesen sok más 
szereplőt eltántorított a cselekvéstől. Csoportunk 
közvetítő szerepet tölt be, melynek révén hozzájárul-
hatunk a kormány által életbe léptetett és ösztönzött 
korlátozások áthidalásához, az emberek közötti kap-
csolatteremtéshez és a közös célért folytatott munka 
ösztönzéséhez. Így együtt eredményesen szembeszáll-
hatunk az uralkodó diszkriminatív politikai hatalmi 
struktúrákkal.

Ebben a fejezetben nagy vonalakban áttekintjük, mi 
jellemezte a magyar menekültügyi rendszert az 
augusztus 1-jei változások előtt (az erre vonatkozó bő-
vebb információt lásd az 1. mellékletben). Továbbá szót 
ejtünk arról a politikai klímáról, amelyben 2015 nya-
rának eseményei lezajlottak. Mindez érthetővé teszi, 
hogy a kialakult „menekültválság” annak közvetlen 
következménye, hogy a magyar kormány érdemben 
nem tett eleget a menedékkérők védelmét illető köte-
lezettségének. Ezt a passzivitást már évekkel a „válság” 
kezdete előtt látni lehetett. A valódi válság már régóta 

1.3.A magyar 
menekültügyi 
politika és 
annak háttere

A debreceni tábor létesítményei

fénykép: Migszol
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26 27

B
ev

ez
et

ő

B
ev

ez
et

őkibontakozóban volt olyan politikák eredményekép-
pen, amelyek a kirekesztést és az idegenellenességet 
támogatták a befogadással szemben.

Az elmúlt években a magyar menekültügyi politikát a 
fogva tartás szigorú rendszere és a rendszeres szöké-
sek jellemezték. A fogvatartási rendszert csupán 2013 
januárjában függesztették fel egy rövid időre, miután 
a rendszert bírálatok érték az Európai Bizottság, a 
Magyar Helsinki Bizottság (Hungarian Helsinki Com-
mittee; HHC) és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi 
Főbiztosának Hivatala részéről (Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR).6 
Az elhíresült fogvatartó központokat, amilyet például 
az északkelet-magyarországi Nyírbátorban létesítet-
tek, nyílt táborokká alakították. 2013 tavaszán azon-
ban a védelmet kereső emberek száma gyors ütemű 
növekedésnek indult. Ennek eredményeképpen 2013 
júliusában újra életbe lépett az első ízben menedéket 
kérők fogva tartásának rendszere.7 A HHC jelentése 
szerint 2014 áprilisáig az első ízben menedéket kérő 
felnőtt férfiak több, mint 40%-át tartották fogva.8

Köztudott, hogy az ellátás körülményei mind a nyílt, 
mind a zárt táborokban (a bevándorlók és a menedék-
kérők fogvatartó központjaiban) botrányosan rosszak. 
Miután a Migszol ellátogatott ezekbe a táborokba, és 
beszélt az ott lakó emberekkel, rendszeresen közzé-
tett blogbejegyzésekben számolt be tapasztalatairól: 
az egészségügyi ellátás hiányáról, a nem megfelelő 
minőségű jogi támogatásról, az ágyi poloskák állandó 
problémájáról, a túlzsúfoltságról, az elégtelen élelme-
zésről és a fizikai biztonság hiányáról, amelyek drámai 
módon aláásták az emberek testi-lelki egészségét. 9

2014-ben a menedékkérők mindössze 9%-a kapott 
védelmet valamilyen formában, amely a legalacso-
nyabb arány az egész EU-ban.10 Ez az alacsony befo-
gadási arány részben annak volt köszönhető, hogy a 

6 UNHCR, 2012
7 HHC, 2013
8 HHC, 2014
9 Migszol, 2014a, b
10 HHC, 2015a

Magyarországra érkező emberek 80-90%-a néhány 
napon belül megszökött, és nyugat felé vette az útját. 
Nyilvánvalóan számos okuk volt arra, hogy elhagyják 
Magyarországot. Ilyen a papíron igen, a gyakorlatban 
azonban nem működő integrációs politika, a kialakult 
helyzetet jól tükröző hajléktalanság (amely a magyar 
alkotmány értelmében büntetendő), vagy a rossz mun-
kavállalási kilátások, hogy csak néhányat említsünk. 

Noha a dublini rendelet drámai következményekkel 
jár a védelmet kereső emberekre nézve11, függetlenül 
attól, hogy visszatelepítik-e őket, a rendelet lényegé-
ben semmilyen eredménnyel nem járt Magyarorszá-
got tekintve.12 2014-ben Magyarország 7961 dublini 
visszatelepítési kérelmet kapott, melyek közül csupán 
827 végződött tényleges visszatelepítéssel, valamint 
2014 január és 2015 június között az eredetileg itt 
regisztráltaknak mindössze 3-4%-át küldték vissza.13 
Miután a Magyarországon átutazó emberek száma 
2015-ben tovább emelkedett, még valószerűtlenebbé 
vált a dublini rendelet betartása: míg 2014-ben össze-
sen 42 777 érkezett Magyarországra, addig 2015-ben 

11 ECRE, 2013
12 Lásd pl. Migszol, 2015a, valamint HHC, 2014
13 HHC, 2015a

Tüntetés 2015 májusában

fénykép: Vörös Anna
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számláltak (akik közül sokan Koszovóból érkeztek).14 
2015-ben a kormány több ízben megtagadta a dublini 
rendelet hatálya alá eső emberek más tagállamból 
való befogadását arra hivatkozva, hogy ez aránytalan 
terhet róna Magyarországra. Tekintve Magyarország 
kritikán aluli teljesítményét vállalt kötelezettségei 
teljesítése terén, éppúgy kétséges a kijelentés igazsága, 
ahogy törvényi szempontból kifogásolható a felelős-
ség elutasítása. 2015 novemberében azonban egy sor 
bírósági döntés eredményeképpen felfüggesztették a 
visszatelepítéseket Németországból, Franciaországból, 
Belgiumból, Hollandiából, Finnországból, Dániából, 
Luxemburgból, Norvégiából és Svájcból.15 Ennek elle-
nére továbbra is zajlanak a dublini rendelet szerinti 
visszatelepítések Magyarországra, ahonnan az em-
bereket továbbküldhetik Szerbiába (a menekültügyi 
törvény augusztus 1-jétől érvényes változásai miatt), 
onnan pedig a származási országokba.

A bevándorlás, különösen a Trianon előtti országha-
tárokon kívüli területekről érkezőket tekintve16,  2014 
végéig nem jelent meg központi kérdésként a magyar 
politikában. Akkorra azonban a Fidesz-kormány ve-
szített népszerűségéből a korrupciós botrányok, a ter-
vezett internetadó és más problémák következtében, 
melyek különböző méretekben és formákban jelentke-
ző tiltakozást idéztek elő a kormánnyal szemben. Míg a 
Fidesszel szembenálló civileket politikai szempontból 
megosztottság jellemezte, addig a nemzeti radikális 
Jobbik párt a szélsőjobboldal képviseletében intézett 
támadást a kormány ellen. A Charlie Hebdo elleni 
2015 januári támadásokat követően az Orbán-kor-
mány a terrorizmus és a bevándorlás közötti valótlan 
összefüggés hangsúlyozásával igyekezett elterelni a 

14 Migszol, 2015b
15 HHC, 2015
16 Az 1920-ban aláírt trianoni békeszerződés zárta le hivatalosan az 
első világháborút az antanthatalmak többsége és a Magyar Királyság 
között. A békeszerződés jelölte ki Magyarország új határait a Román 
Királysággal, Csehszlovákiával, valamint a Szerb-Horvát-Szlován 
Királysággal (a későbbi Jugoszláviával). Mind a mai napig él magyar 
népesség ezekben a „trianoni” országokban (vagy utódállamaikban).

figyelmet a belpolitikai kudarcokról és az ezek hatásá-
ra megjelenő tömeges kivándorlásról, illetve a külföldi 
karriert választó tehetséges magyar fiatalok problé-
májáról. Ennek következtében a bevándorlásról szóló 
hivatalos diskurzus hangvétele jelentősen ellensége-
sebbé vált.17

Orbán Viktor ekkor kezdte kapcsolatba hozni a „töme-
ges bevándorlást” a terrorizmussal, a bevándorlókat 
pedig több ízben a kereszténységgel, illetve a „nyugati 
civilizációval és kultúrával” szembeni fenyegetésként 
azonosította.18 Áprilisban a kormány ennél is tovább 
ment, és nemzeti konzultációt hirdetett a „beván-
dorlás és a terrorizmus” kérdéseiről. A „konzultáció” 
korántsem tekinthető közvéleménykutatásnak. Való-
jában nyilvánvaló módon az idegenellenes érzelmek 
gerjesztését szolgálta, szembehelyezve egymással a be-
vándorlókat és a „hagyományos” magyar családokat.19 
A magyar lakosság mindössze 10%-a válaszolta meg 
a nemzeti konzultáció kérdéseit. Ennek ellenére az 
illetékes szervek értékelhetőnek ítélték az eredménye-
ket, és úgy nyilatkoztak, hogy a válaszadók „túlnyomó 
többsége” „egyetért” azzal, hogy „a határok szigorúbb 
ellenőrzésére van szükség”.20 Májusban egy nem 
kevésbé idegenellenes plakátkampány indult, amely 
arra intette a bevándorlókat, hogy ne jöjjenek Ma-
gyarországra. A plakátokon azonban magyar nyelvű 
feliratok szerepeltek, ami arra utal, hogy az üzenetek 
elsősorban a magyar szavazókhoz intéztek felhívást.  
Mindezek a fejlemények együttesen képezték hátte-
rét a nyár folyamán életbe lépett még szélsőségesebb 
kormányzati intézkedéseknek, melyekről a következő 
fejezetben számolunk be.

17 Balogh, 2015
18 Migszol, 2015c
19 Migszol, 2015d
20 A nemzeti konzultáció eredményeiről a következő címen találha-
tók információk: http://nemzetikonzultacio.kormany.hu/

1.4. A kormány 
idegenellenes 
kampányának 
háttere

http://nemzetikonzultacio.kormany.hu/
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2. 2015 
nyarának 

válsága

A kormány a menekültvédelemre költött éves összeg 
kétszeresét fordította a nemzeti konzultációra,21 a 
Magyarországon nemzetközi védelmet kereső embe-
rek száma pedig egyre csak nőtt: márciusban naponta 
átlagosan 200 embert regisztráltak, májusban már 
400-at, június 17-én pedig 500 főt.22 Ezzel egyidejűleg 

– ismét a nemzeti konzultáció eredményeit alapul véve 
– jelentette be a kormány, hogy Szerbia biztonságos 
harmadik ország,23 és kerítéssel fogja lezárni a magyar 
határt. Ennek ellenére még a kerítés felhúzása előtt 
megnövekedett a Magyarországra érkezők száma.24 
A naponta regisztrált emberek száma június végére 
kb. 1000 főt tett ki, az ezt követő hónapokban pedig 
elérte a több ezres létszámot, és folyamatosan nőtt. 
Augusztus 1-jén hatályba léptek a módosított jogsza-
bályok, aminek következtében Szerbiát hivatalosan is 
biztonságos harmadik országnak nyilvánították. Egy 
működésképtelen szerb menekültügyi rendszer fényé-
ben ennek a döntésnek a meghozatala egyszerre volt 
vitatott és veszélyes. Később azonban haladéktalanul 
visszatoloncolhatnak bárkit, aki Szerbián keresztül lép 
be Magyarországra, ami veszélyezteti a nemzetközi 
jogban a védelemre fektetett hangsúlyt.

A kormányzati korlátozások és a határ lezárására 
irányuló kísérletek nem segítették a helyzet javulását. 
A korlátozások életbe lépését követően napról napra 
tovább fokozódott a helyzet Magyarországon, ami azt 
eredményezte, hogy augusztus és szeptember között 
több ezer ember ragadt Budapest vasútállomásain. 

21 Szezsi, 2015
22 Az adatok amelyekre ebben a fejezetben hivatkozunk megtál-
hatóak a magyar rendőrség hivatalos honlapján:  http://www.police.
hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-leker-
dezes?honap%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&honap%5Bvalue%5D%5B-
month%5D= 
23 Biztonságos harmadik országoknak minősülnek azok az EU-n 
kívüli országok, amelyekben a védelmet kereső emberek számára egy 
működőképes menekültügyi rendszer biztosított és hatásos védelmet 
nyújt.
24 Külső kiváltó okai van annak, hogy ennyien keresnek Magyar-
országon nemzetközi védelmet: a nyári hónapokban egyszerűbb az 
utazás; Szíriához, Afganisztánhoz, Pakisztánhoz, Irakhoz és Líbiához 
hasonló országokban, valamint jordániai és libanoni menekülttábo-
rokban az állapotok folyamatosan romlottak; a tengeren vízbeful-
ladtak megnövekedett száma arra ösztönözte az embereket, hogy a 
szárazföldön keljenek át. Az mindenesetre bizonyos, hogy a magyar 
kormány döntése, hogy kerítést húzzanak fel a szerb határnál volt 
az egyik fő oka annak, hogy megugrott a Magyarországra érkező 
emberek száma.

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes?honap%5Bvalu
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes?honap%5Bvalu
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes?honap%5Bvalu
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes?honap%5Bvalu
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2.1.Budapesti 
körülmények

A 2015-ben Magyarországra érkező emberek száma 
túlterhelte a már amúgy is hiányosan felszerelt ma-
gyar menekültügyi rendszert. A táborok, melyeket a 
dublini rendelettel összhangban hoztak létre a mene-
dékkérelmek feldolgozása érdekében, oly mértékben 
túlzsúfoltak voltak, hogy a rendőrség sok esetben már 
meg sem kísérelt több embert odaszállítani. Még ennél 
is rosszabb volt országszerte, hogy a táborokban egye-
nesen visszataszító körülmények uralkodtak.

Ennek következményeként – valamint a rossz integrá-
ciós lehetőségek ismeretében – igyekeztek az emberek 
elkerülni a regisztrációt, és minél gyorsabban el-
hagyni Magyarországot. Végül több ezren kötöttek ki 
Budapesten, szó szerint az utcán, többnyire a nagyobb 
vasútállomásokon, de előfordult, hogy parkokban vagy 
lakásokban kellett bujkálniuk. Innen sokan kíséreltek 
meg nyugat fele tartó vonatokra felszállni, vagy ha 
anyagi helyzetük engedte, csempészeket felfogadni.

Az EU-ba de facto első belépési országként (2011 óta 
nem sorolják Görögországot a menekültek számára 
biztonságos országok közé) Magyarországra nagy 
nyomás nehezedett a nyáron, hogy betartsa a dubli-
ni rendeletben foglalt kötelezettségeit. Emiatt főleg 
nemzetközi nyomásra, a kormány aktívan tett azért, 
hogy ne hagyják el az emberek az országot, miközben 
egyértelmű volt, hogy nem képes és nem is hajlandó az 
embereknek semmiféle védelmet biztosítani. Ezzel egy 
időben egyre inkább nehezítette a védelmet kereső 

Ausztria, Németország és egyéb országok felé szeret-
tek volna menni, de a menedékkérőkre vonatkozó 
Európai Uniós jogszabályok szerint a magyar hatóság 
nem engedte őket felszállni a nemzetközi vonatokra. E 
háttér ismeretében a következő fejezet részletesebben 
mutatja be a helyzetet és azokat az intézkedéseket, 
melyeket a kormány az általa okozott katasztrófa keze-
lésére hozott. A teljes áttekintés érdekében csatoltunk 
a 2. számú mellékletben egy idővonalat a június és 
szeptember között történt legfontosabb eseményekről.

A nemzetközi védelmet kereső emberek abszolút 
többségét, akik Szerbián keresztül érkeztek Magyaror-
szágra, nagyrészt Szegeden és a város déli környékén 
fogta el a rendőrség, majd ujjlenyomatot vettek tőlük 
az EURODAC-adatbázis számára25, és egy a beván-
dorlókat fogva tartó zárt központba, vagy egy nyitott 
fogadóközpontba (amire mi menekülttáborként hivat-
kozunk) küldték. Amíg nem hoztak létre Röszkén egy 
zárt regisztrációs központot, addig azok, akiket nem 
tartóztattak le, ingyenes vonatjegyet kaptak, hogy 
elutazzanak a bicskei, debreceni vagy vámosszabadi 
táborokba. 

25 Ez az az ujjlenyomat-adatbázis, amit az EU-s országok arra hasz-
nálnak, hogy ellenőrizzék igényelt-e menedéket az illető egy másik 
tagállamban.

Tüntetés a kerítés ellen  

2015 júliusában

fotó: Gustav Pursche

Virrasztás a Keletiben  

2015 augusztusában 

fénykép: nincs forrás megjelölve
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A Remény felvonulása az Erzsébet 

hídnál szeptember 4-én

photo: Balázs Turay

emberek számára az ország elhagyását az, hogy meg-
növekedett a közös terekben az etnikai alapú profi-
lalkotás. Megjegyzendő, hogy az effajta korlátozások 
élénk piacot teremtenek a csempészeknek, akiknek 
a szolgálataikat kénytelenek voltak igénybe venni. 
Sokuk számára ez azt is jelentette, hogy megfosztották 
őket attól a jogtól és vissza próbálták őket tartani attól, 
hogy folytassák útjukat, és helyette Budapest vasú-
tállomásain ragadtak. Ez az időszak nagy visszhangot 
keltett: több ezer ember aludt a földön a szabadban, ki-
zárólag önkéntesek biztosítottak számukra élelmet és 
vizet, míg az önkormányzatok által felállított néhány 
higiéniai létesítményt nem bizonyult megfelelőnek.

Augusztus 25-én jelentették be, hogy a német hatósá-
gok felfüggesztették a szír nemzetiségű menekültek 
dublini rendelet alapján történő deportálását Magyar-
országra. A kedvezményes elbánás nem terjedt ki a 
többi országból érkezőkre, mint például az afgánokra 
és pakisztániakra, ami tovább fokozta a feszültséget 
a különböző csoportok között a menekülttáborokon 

belül és a budapesti tranzitzónákban egyaránt.26 A hír 
gyorsan terjedt, és a szíreken kívül másokat is arra 
ösztönzött, hogy Németországba igyekezzenek. Ez oda 
vezetett, hogy tovább nőtt a Budapestre érkezők száma, 
amely csomópontnak számított a Németország felé 
vezető úton, és tovább súlyosbította a helyzetet. 

Az események augusztus 27-én tragédiához vezet-
tek, amikor 71 embert, köztük gyerekeket találtak 
holtan egy teherautóban az osztrák-magyar határnál. 
Nemcsak Magyarország, de kifejezetten Budapest 
rendkívüli nemzetközi figyelmet kapott. A Migszol 
virrasztást szervezett a budapesti Keleti Pályaudvaron 
történt összeütközések áldozatainak, ahol a legtöbben 
ragadtak, még mielőtt folytatni tudták volna útjukat 
nyugat felé. Virrasztás után a pakisztániak egy nagy 
csoportja spontán tüntetésbe kezdett, mert visszata-
szító körülmények közé kényszerítették őket. Követel-
ték a nemzetközi védelemhez való jogukat Németor-
szágban vagy máshol. A több napig tartó tüntetéshez 
hamarosan sokan csatlakoztak az állomáson tábo-
rozó 2000 ember közül. Eközben a kormány további 
változtatásokról tárgyalt, amelyeket a menekültügyi 

26 Vegyük például azt a tényt, hogy az afgánokat kizárják az átte-
lepítési programból, a pakisztániakat pedig „gazdasági bevándor-
lókként” kezelik, akiket „belsőleg” kell áthelyezni, ami illegitimálja a 
nemzetközi védelem igényléséhez való jogukat.

A Remény felvonulása az 

Erzsébet hídnál szeptember 4-én 

fénykép: Turay Balázs
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2.2.A Magyar-
országon 
védelmet 
keresők kri-
minalizálása

A Remény felvonulása 

szeptember 4-én 

fénykép: Turay Balázs

jogszabályban hoztak volna meg, melyek a menedéket 
kérőket a büntetőjog területére sodorná. (A magyar 
menekültügyi jogszabályok változtatásáról szóló rész-
letekért lásd az 1. számú mellékletet) 

A Keletiben kialakult egyre nagyobb nyomásra reagál-
va engedett fel a kormány több száz embert a vonatok-
ra. Ez sokukat arra buzdította, hogy több száz euróért 
váltsanak vonatjegyeket. A nemzetközi nyomás hatá-
sára augusztus 31-én teljesen lezárták a vasútállomást 
az újonnan érkezők előtt. A tüntetések folytatásával 
egyre nőtt a vasútállomáson rekedt emberek száma, a 
rendőrség és néhány hasonlóan gondolkodó önkéntes 
megpróbálta az embereket „rávenni”, hogy menjenek 
a táborokba – mindezt hiába. A rendőrség odáig is 
elment, hogy embereket átverjen. Azt hazudták nekik, 
hogy Ausztriába viszik őket vonattal, de helyette a 
bicskei menekülttáborba szállították őket. Az emberek 
Bicskén nem voltak hajlandóak leszállni a vonatokról, 
ráadásul egy súlyosan beteg pakisztáni férfi is meg-
halt a síneken, amikor a rendőrség elől menekült.

Az események szeptember 4-én csúcsosodtak ki, 
amikor több mint 1200 ember hagyta el a vasútállo-
mást, és indult el gyalog az M1-es autópályán Ausztria 
felé.27 A magyar rendőrség és a hatóságok nem tettek 
semmit, végül kivonták magukat minden felelősség 

27 tt tekinthető meg egy videó a történtekről:  http://www.theguar-
dian.com/world/live/2015/sep/04/refugee-migration-crisis-live-eu-
biggest-test-since-second-world-wa. Az 1200-as szám az általános 
sajtó becslése.

alól. Az emberek határozott döntése, hogy gyalog is 
tovább menjenek erősen szimbolikus cselekedet volt, 
amit sok magyar és külföldi önkéntes is támogatott, 
akik élelemmel és vízzel látták el a vonuló embere-
ket. A vonulás gyötrelmes fizikai megpróbáltatással 
járt, és annak érdekében, hogy elkerüljenek egy újabb 
humanitárius válságot a magyar kormány több mint 
40 buszt küldött, hogy elszállítsák a vonulókat és a 
Keletiben maradt embereket. Az állomás kiürült, ami 
azt jelezte, hogy megkezdődött az emberek szervezett 
állami átszállítása Ausztriába. 

Nem meglepő, hogy amikor „hatástalanították” a 
helyzetet Budapesten, a feszültség egyszerűen áthe-
lyeződött a szerb határra. Szeptember 15-én készült el 
a szerb-magyar határkerítés, amelyet erőszakos ösz-
szecsapások követtek Röszkén és a határnál. A kerítés 
túloldalán rekedt emberek ellen vízágyúkat és köny-
nygázt vetettek be.28 Mint korábban említettük, a szerb 
határon felhúzott kerítés kizárólag azt a célt szolgálta, 
hogy ne lehessen Magyarországra belépni: Szeptember 
18-án, három nappal a felhúzása után, 7852 embert 
regisztráltak az országban.29 Miután a magyar ren-
dőri erők többször is túlzott erőszakkal léptek fel a 
határon átkelni igyekvő emberek ellen, azok Horvát-
országon keresztül próbáltak nyugatra jutni.30 Október 
első felében naponta átlagosan 6000 ember kelt át a 
horvát–magyar határon, amíg egy másik kerítést nem 
húzott fel a határ teljes lezárására parancsot kapott 
hadsereg. Eközben a magyar állam – miközben tovább-
ra is érkeztek emberek Horvátországból – buszokkal és 
vonatokkal szállította el a menekülteket egyenesen az 
osztrák határhoz. Fontos, hogy a magyar jogszabályok 
tulajdonképpen ezt a cselekedetet csempészésnek 
tekintik. Kivételesen azonban megengedték, hogy 

„megoldják” a „menekültválságot”, ami rávilágít arra, 

28 A BBC videója megtekinhető a következő linken: http://www.bbc.
com/news/world-europe-34272765 
29 Ezek a számok megtalálhatóak a magyar rendőrség hivatalos 
honlapján:  http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/
elfogott-migransok-szama-lekerdezes?honap[value][year]=2015&ho-
nap[value][month]=9
30 „UN ‘shocked’ over Hungary action against refugees”, 2015

http://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/04/refugee-migration-crisis-live-eu-biggest-test-sinc
http://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/04/refugee-migration-crisis-live-eu-biggest-test-sinc
http://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/04/refugee-migration-crisis-live-eu-biggest-test-sinc
http://www.bbc.com/news/world-europe-34272765
http://www.bbc.com/news/world-europe-34272765
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes?honap[value]
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes?honap[value]
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/elfogott-migransok-szama-lekerdezes?honap[value]
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embereket érinti, sértette meg súlyosan, de 2015 au-
gusztusában és szeptemberében számos olyan módosí-
tást hajtott végre a magyar menekültügyi törvényben, 
amelyek ténylegesen lehetetlenné tették Magyarorszá-
gon a menedékkérelmet. Ezen módosítások teljes listá-
ja megtalálható az 1. számú mellékletben.32 Rendkívül 
fontos ebben az összefüggésben azt a döntést meg-
vizsgálni, miszerint Szerbiát biztonságos harmadik 
országnak nyilvánították: 2015 augusztusától kezdve 
azokat az embereket, akik Szerbián keresztül utaztak, 
visszaküldhették mondván, hogy ott kérjenek mene-
déket, míg Magyarország arra törekedett, hogy egyre 
inkább elzárkózzon a menekültek elől. Már csak abból 
a szempontból is nagyon problematikus ez a hozzáál-
lás, hogy Szerbiában nincs működőképes menekül-
tügyi rendszer. Éppen ezért sem tekinti az UNHCR 
vagy bármely más EU-s ország biztonságos harmadik 
országnak. Mi több, szeptember elején a magyar par-
lament elfogadta a nemzeti büntető törvénykönyvet 
illető módosításokat. Ezáltal bűncselekménnyé vált 
az „illegális határátlépés”, és 3 év börtönnel sújtják 
a törvényszegőket, a határkerítés megrongálásáért 

32 Részletes elemzésért lásd ECRE, 2015

Nő a Keletiben szeptember 3-án

fénykép: Turay Balázs

VI. MEGJEGYZÉS A „CSEMPÉSZET” ÉS „CSEMPÉSZ” KIFEJE-
ZÉSEKRŐL

Fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy a „csempész” kifejezés politikai 
töltetű, zavart kelt, és olykor önkényes a használata. A magyar menekül-
tügyi jogszabályok újonnani változtatásával egyidejűleg a kifejezés jogilag 
rendkívül félreérthetővé vált: Egyrészről bárkit, aki valamilyen formában 

„hozzájárulna” az „illegális határátlépéshez” csempésznek tekintenék, 
beleértve például számos önkéntest. Másrészről maga a magyar kormány 
is biztosította tízezrek szállítását a horvát határtól Ausztriáig. Mégsem te-
kintették csempészetnek azt, hogy csupán annak érdekében biztosítottak 
nekik szállást Magyarországon, hogy kivonják magukat a felelősség alól.

hogy kormány politikája képmutató (a „csempész” ter-
minus zavart keltő, önkényes használatáról és annak 
érzelmi töltetéről szóló áttekintéshez lásd a 6. értelme-
ző dobozt).

A horvát-magyar határtól az osztrák-magyar határig 
történő államilag irányított szállítás túlterhelte a nyu-
gati határátkelőhelyet.  

Annak ellenére, hogy a kormány által támogatott Vö-
röskereszt is jelen volt számtalan önkéntessel együtt, 
képtelenek voltak Hegyeshalomban több ezer ember 
szükségletét ellátni. Amint azt a példa is mutatja, fon-
tos kihangsúlyozni, hogy a helyi kormányok, valamint 
a nemzeti és nemzetközi humanitárius szervezetek 
sem segítettek a nyári időszak alatt. Ehelyett rend-
kívüli segítőkészséget tapasztalhattak az emberek 
a helyi lakosságtól.31 Akármennyire is felemelő és 
dicséretes az emberségük, ki kell emelnünk, hogy a 
központi kormányzat az önszerveződő önkéntes se-
gélyszervezetekre hagyatkozott, hogy ők majd ellátják 
a védelmet kereső emberek alapvető szükségleteit. Ez 
természetesen a kormány feladata lenne. 

Ezáltal a magyar kormány az alapvető szolgáltatá-
sok biztosításának hiánya mellett nem csak azt a 

31 Lásd például: https://www.youtube.com/watch?v=wu4xCHML4XA 
és Migszol, 2015e

https://www.youtube.com/watch?v=wu4xCHML4XA és Migszol, 2015e
https://www.youtube.com/watch?v=wu4xCHML4XA és Migszol, 2015e
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apedig 5 év börtön jár.33 Az „illegális” határátlépés és 

a kerítés rongálása ezen felül több évnyi kitiltáshoz 
is vezethet a schengeni övezetből. Ez azért aggasztó, 
mert a nemzetközi jog, amely elsőbbséget élvez a nem-
zeti jogszabályokkal szemben, kiváltképp humanitá-
rius esetekben, egyértelműen biztosítja a nemzetközi 
védelem keresésének érdekében a határátkelés jogát. 
A fenntartások ellenére szeptember 15-én hatályba 
lépett a jogszabály, és egyidejűleg befejeződtek a szerb 
határon a kerítés munkálatai. Jelenleg a deportálásuk 
időpontjáig letartóztathatják azokat, akik dokumen-
tumok nélkül lépik át a magyar határt, vagy bebörtö-
nözhetik őket – mindezt „a törvény jóváhagyásával”. 
Ennek következtében – ezen jelentés írásával egyide-
jűleg – azoknak többségét, akik a kerítés átlépésével 
Magyarországra érkeztek, és kiutasítási határozatot 
kaptak egy más schengeni országtól, a bevándorlók-
nak fenntartott fogvatartási központokban zárják 
el. A Szerbiába történő deportálás is bizonyítja, hogy 
nagyon nehéz felismerni, és nem csak a létesítmények 
hiánya miatt, hogy a bevándorlókat a letartóztatás 
után nem a kijelölt intézményekben tartják fogva, 
hanem átlagos magyar börtönökben is.34 

Ennek eredményeként a gyakorlatban és törvényesen 
is lehetetlenné vált Magyarországon a menedékké-
relem. Magáért beszél az a tény, hogy október 20-án 
záratták be több évtizedes működtetése után az ország 
legnagyobb befogadó intézményét Debrecenben.35 Így 
már kijelenthette a kormány, hogy végre „megszűnt” 
a „menekültválság”, egy olyan válság, melyet maga a 
kormány hozott létre, és amelyről ez a jelentésünk is 
szól. A szomorú valóság azonban az, hogy a legtöbb Ma-
gyarországon menedéket kereső ember őrizetben van, 
mivel Szerbia nem fogad be több deportált személyt 
Magyarországról. Másokat, akiket a dublini rendelet 
értelmében visszatoloncoltak Magyarországra, vagy 
menedéket kértek, áthelyezték a menekültek fogvatar-
tására kialakított intézményekbe vagy nyílt táborokba.36

33 HHC, 2015c
34 ECRE, 2015
35 Migszol, 2015f
36 Thorpe, 2015

Mindezek alapján A Migszol elutasítja, hogy „mene-
kültválságként” hivatkozzanak a 2015 nyarán történ-
tekre Magyarországon (ennek főbb okait a 2. értelmező 
dobozban vázoljuk fel). Az évek során a magyarok 
hozzászoktak a kormány „nemzeti jellemről”, „ke-
resztény identitásról”, „idegenek beszivárgásáról” és 

„korlátozott forrásokról” szóló retorikájához. Ezeket a 
hamis állításokat könnyen le lehet leplezni, például 
azzal, hogy összevetjük mekkora összeget költöttek a 
kirekesztő politika reklámozására (nem csak a médiá-
ban, de az állami intézményekben is, mint a katonaság, 
határrendszerek, stb.), és mennyire csekély meny-
nyiségű erőforrást biztosítottak a külföldiek fogadá-
sára, az integrációjukról nem is beszélve (pl. magyar 
nyelvórák formájában, melyeket nem támogatnak). Ha 
megnézzük, hogy mennyire vonták ki magukat a helyi 
és nemzeti hatóságok az alól, hogy ellássák a Buda-
pest vasútállomásain és parkjaiban rekedt emberek 
alapvető szükségleteit, teljesen világossá válik, hogy 
egy irányított válságról van szó. Ha a civil társadalom 
jelentős mértékű önkéntes bázisa nem tesz erőfeszíté-
seket, legfőképp a Migration Aid és a Segítsünk Együtt 
a Menekülteknek, egyáltalán nem biztosított volna 
senki sem élelmet és egészségügyi szolgáltatásokat. 
Röviden összefoglalva, a „menekültválság” fogalma 
jelzi azt, hogy a kormány szűklátókörűsége és félelem-
keltése problémát jelent, melyet munkánk segítségé-
vel és interjúk által – melyeken ez a jelentés is alapszik 

– szeretnénk megváltoztatni. Azoknak az embereknek 
jelentett ez válságot, akik a válság elől menekültek, és 
nem azoknak a politikai döntéshozóknak, akiknek a 
nemzetközi jog szerint kötelességük a menekülőknek 
védelmet nyújtaniuk. Álláspontunk szerint a problé-
ma a magyar kormány azon politikájában gyökere-
zik, melyben az egzisztenciális bizonytalanság és a 
szegénység elől menekülő embereket kriminalizálja. 
A történteket „menekültválságnak” nevezni álságos, 
amennyiben az alapja egy olyan diskurzus, amely 

„minket” szembeállít „velük, és „Európát” szembehe-
lyezi például az „Iszlámmal”.
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3. 
Módszertan

Ahhoz, hogy ez a jelentés elkészülhessen, 2015 júliusa 
és októbere között vegyes módszerű minőségi kutatást 
végeztünk. Ide tartozik a törvénykezés és a médiák 
figyelése, a résztvevők követése, valamint napi szintű 
interakció és kommunikáció a civil szféra különböző 
tagjaival. A kutatás legintenzívebb heteiben, július 
vége és szeptember eleje között 46 félig irányított 
interjút készítettünk a tranzitzónákban és nyilvános 
helyen tartózkodó szereplőkkel. Ez az eljárás lehetővé 
teszi, hogy a különböző, nemzetközi védelmet kérő 
emberek sorsát kontextusba helyezzük a magyar és az 
európai bevándorló politikában, valamint a humánu-
sabb és befogadóbb határpolitikával kapcsolatban. A 
kutatásban részt vevő Migszol tagok kiválasztásánál 
figyelembe vettük a társadalomtudományok és/vagy a 
jogi kutatás terén szerzett tapasztalatukat, a nyelvtu-
dásukat, interkulturális és társadalmi képességeiket 
és/vagy személyes tapasztalatukat bevándorlóként, 
vagy menekültként Magyarországon. 

A Keleti Pályaudvar 

szeptember 13-án 

fénykép: Edd Carlile
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46 félig irányított interjút készítettünk arabul, far-
sziul, dariul, urduul, angolul és németül. Célunk volt, 
hogy széles körben kérdezzünk meg embereket, külö-
nös hangsúllyal a sebezhető helyzetben lévőkre: sebe-
sült/beteg emberekre, idősekre, kisgyerekes családok-
ra, egyedül utazó fiatalkorúakra és terhes nőkre. Ez a 
hozzáállás lehetővé tette, hogy megfejtsük a számos 
különböző politikát és nem hivatalos hozzáállást, ami-
vel a hatóságok a sebezhető helyzetben lévőket kezelik 
és sikerült lelepleznünk az általuk alkalmazott tudatos 
rugalmasságot, amivel a felelősségüket fedik el.

Minden beszélgetést a Migszol bemutatásával kezd-
tünk, illetve elmagyaráztuk az adatgyűjtésünk célját. 
Kiosztottuk a Migszol elérhetőségeit és biztosítottuk a 
menekülteket arról, hogy anyanyelvükön kommuni-
kálhatnak velünk, ha a későbbiekben kérdésük támad. 
Ez segített egy bizalmi kapcsolat kiépítésében és a 
későbbi kapcsolattartásban. Általánosságban fontos 
hangsúlyt fektettünk a kétirányú információáramlás-
ra. A kérdések feltevése előtt általában megosztottuk 
velük a legújabb bevándorlással kapcsolatos híreket 
és csevegtünk a legújabb fejleményekről. Igyekeztünk 
válaszolni a magyar és az EU migrációs politikával 
kapcsolatos kérdésekre, de a részletesebb, illetve a jogi 
kérdések esetében olyanokhoz irányítottuk őket, akik 
naprakész és megfelelő információval rendelkeztek, 
többnyire a Magyar Helsinki Bizottsághoz. Magánem-
berként, nem pedig a Migszol színeiben több humani-
tárius akcióban vettünk részt. Amikor csak lehetett, 
igyekeztünk személyreszabott segítséget nyújtani a 
menekülteknek, így például segítettünk megkeresni 
elveszett családtagokat, vagy visszaváltani a fel nem 
használt vonatjegyeket. Ugyanakkor minden beszélge-
tés elején hangsúlyoztuk, hogy a Migszol nem humani-
tárius munkát végez.

A kérdéseink szándékosan nyitottak voltak. Ez lehető-
vé tette, hogy a megkérdezettek kifejtsék a válaszaikat, 
illetve olyan tapasztalatokat és gondolatokat osszanak 
meg, amikre nem számítottunk. A kérdéseket úgy 
állítottuk össze, hogy a többség számára legfontosabb 
témákat érintsék. A tényleges kérdések előtt mindig 

megkértük őket, hogy meséljék el a történetüket és 
a tapasztalataikat. Ez lehetővé tette, hogy személyre 
szabjuk az interjúinkat. Például, akik titokban lépték 
át a határt nem kerültek be a röszkei zárt tranzitköz-
pontba és gyakran sokkal messzebb jutottak, akár 
egészen Ausztriáig, mielőtt a rendőrség elfogta volna 
őket. Ez egyenes összefüggésben van azzal, hogy hol 
vettek tőlük ujjlenyomatokat és regisztrálták őket és 
így melyik ország hatósága felelős értük. Igyekeztünk 
a kérdéseinket úgy igazítani, hogy fény derüljön arra, 
hogy mely ország mennyiben vállalta felelősségét és 
arra, hogy ez hogyan érintette a nemzetközi védelmet 
kérők emberek életét. Az interjúkat ezzel egyidőben 
igazítottuk az egyre szigorúbb szerb-magyar határpo-
litikához, így például a lehetséges elzárás iránt érdek-
lődtünk, ami egyre gyakoribb lett, miután törvényte-
lenné tették a határátkelést.

Itt található az interjúkhoz felhasznált kérdések listája:

1. A szerb határ átlépése

• Hogyan lépte át a határt? 
• Milyen volt a kapcsolata a szerb és a magyar 
hatóságokkal? 
• Az ön környezetében milyen állapotokat tapasztalt? 
• Szenvedett-e valamilyen sérülést a határátkelés során? 

2. Táborokban szerzett tapasztalatok (beleértve a 
röszkei zárt tranzitközpontot)

• Mekkora helyiségben tartották? 
– Önön kívül hányan tartózkodtak még a helyiségben? 
– A férfiakat, nőket és gyerekeket egy helyen tartották-e? 

• Milyenek voltak a higiéniai körülmények? 
• Kaptak-e vizet és élelmet? Ha igen, milyen gyakran és 
mennyit? 
• Amennyiben a tartózkodásuk meghaladta a nyolc órát, 
kaptak-e matracot, amin alhattak? 
• Volt-e hozzáférése mosdóhoz?
• Milyen volt a kapcsolata a rendőrséggel és a többi 
hatósággal?
• Hogyan adott ujjlenyomatot? 

3.1.Félig 
irányított 
interjúk
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• Megértette-e, amit közöltek önnel?  
• Ellátták-e az egészségügyi állapotának megfelelően? 
• Mi történt családtagjával/utazótársaival? 

Fogvatartás esetén ezekkel a kérdésekkel egészítet-
tük ki a listát:

• Hol tartották fogva (Nyírbátoron, vagy Kiskunhalason)? 
• Tudta-e, hogy hol van? 
• Tudta-e, hogy miért tartják fogva?
• Felkínáltak-e jogi segélyt?

3. Közlekedés és a pályaudvarok

• Hogyan jutott el Budapestre?  
• Embercsempészekhez kellett-e fordulnia? Ha igen, a 
csempész a fizetés ellenében teljesítette-e, amit ígért?
• Mióta tartózkodik ezen a pályaudvaron/téren?
• Milyen bánásmódban részesítette a rendőrség?
• Rendelkezésére állnak-e mosdók? Ha igen, mióta?
• Rendelkezésére áll-e orvosi ellátás?
• Vásárolt-e nemzetközi vonatjegyet? 
• Felengedték-e a vonatra?

– Ha nem: mikor, hogyan és ki akadályozta meg ebben? 
Milyen indokokat kapott az akadályoztatásra?

– Ha igen: ki akadályozta meg, hogy átlépjen a határon és 
hogyan? Milyen indokokat kapott az akadályoztatásra?

• Tájékoztatták-e arra vonatkozóan, hogy hogyan vált-
hatja vissza a vonatjegyét?

4.Egyéb

Tapasztalt-e rasszista megnyilvánulásokat, illetve talál-
kozott-e neonácikkal? 

A kormány idegengyűlölő felbujtása és a bizonytalan, 
állandóan változó jövőkép mellett alapvetően nehéz 
volt elnyerni a tranzitzónákban lévő emberek bizal-
mát. Ennek ellenére az aktivista szerepvállalásunk és 
a tény, hogy a kérdezők egy része maga is menekült, 

3.2.Kihívások

vagy bevándorló pozitív visszajelzéseket kapott. Ezen 
felül, mivel az egyik legsúlyosabb gond a tranzitz-
ónákban a komoly múltú civil- és nemzetközi szer-
vezetek hiánya volt, sokan azért fordultak hozzánk, 
hogy információt gyűjtsenek, valamint megosszák 
tapasztalataikat.

Ennek ellenére, ahogyan az várható egy változékony 
helyzetben folytatott kutatás esetében, további kihí-
vásokkal kellett szembenéznünk. Az egyik legnagyobb 
kihívás a kutatásunk kiterjedését korlátozta, mivel 
annak ellenére, hogy a kutatócsapatunk tagjai angolul, 
arabul, farsziul, dariul és urduul beszéltek, a tran-
zitban lévő emberek jelentős részével nem tudtunk 
beszélni, legfőképpen a pastuul beszélő afgánokkal. 
Ezért kutatásunk részrehajló a szírek, a dari és farszi 
anyanyelvű afgánok, az irániak, az irakiak és az urdu 
ajkú pakisztániak felé. Ez azért is aggasztó, mert 
általában a szírek és az irániak tapasztalatai nagyobb 
nyilvánosságot kapnak, gyakran az Afganisztánból, 
vagy Pakisztánból érkező menekültek rovására, akik 
gyakran nemzetközi és régebb óta húzódó konfliktu-
sok áldozatai.

A helyzet változékonysága önmagában állandó 
kihívást jelentett, főként arra való tekintettel, hogy 
milyen információkat adhattunk át a tranzitban lévő 
embereknek. Annak érdekében, hogy tiszta képet 
alkossunk az eseményekről, folyamatosan követnünk 
kellett a magyar, az osztrák és a német médiát, illetve 
fenntartásokkal kellett kezelnünk a téves informáci-
ókat és híreszteléseket. Így például sokan, beleértve 
számos humanitárius segélymunkást, úgy értel-
mezték a német kormány döntését, hogy leállítják a 
Dublini Rendelet értelmében történő deportálásokat a 
szír menekültek esetében, mint a teljes keretrendszer 
leállítása.

Szintén kihívás volt, hogy a megkérdezettek nem min-
dig szolgáltak teljes információval. Ez például akkor 
volt fontos, amikor arról kérdeztük őket, hogy milyen 
úton jutottak el Magyarországig. Sokan nem tudták 
pontosan elmondani, merre jártak, illetve elfelejtették 
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a városok neveit, ezért mindent megtettünk, hogy 
tisztázzuk az adatokat. Ehhez például a szerb-magyar 
határon lévő ismertebb helyekről mutattunk nekik 
fényképeket, hogy azok alapján azonosítsák be, merre 
jártak. Amikor csak lehetőségünk nyílt rá, igyekez-
tünk összevetni az elhangzottakat a hatóságokkal 
kapott okmányokkal, nem azért, mert azt gondoljuk, 
hogy a hatóságok „igazolják” az élményeket, hanem 
mert tudjuk, hogy a hatósági beavatkozások számos 
módon befolyásolják őket.

Röszke szeptember 8-án 

fénykép: Edd Carlile
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4. Védelmet 
kérőkkel 

folytatott 
interjúk

A legtöbb interjút Budapesten, az úgynevezett tran-
zitzónákban készítettük. Az önkormányzat által 
kijelölt, hivatalos tranzitzónák a Nyugati, a Keleti és a 
Déli pályaudvarokon kerültek kialakításra. Ezen felül 
még a II. János Pál Pápa tér, a Keleti szomszédságában 
félhivatalos tranzitzónává alakult, és több száz ember 
aludt és sátrazott a parkban. A park mellett egy haj-
léktalanszálló nyújtott sürgősségi ellátást és higiéniai 
létesítményeket.

Ezekben a zónákban az életet a bizonytalanság hatá-
rozta meg, és a legtöbb embert sokkolták a körülmé-
nyek. A helyzet kiváltképp nehéz volt a kisgyerekes, 
illetve csecsemőkkel utazó anyák számára, valamint 
az idősek és az egészségügyi gondokkal küszködők 
részére. A megkérdezettek számára a Magyarországon 
szerzett élmények kimondottan megrázók és meghatá-
rozóak voltak. Épp ezért ennek a résznek a témaköreit 
úgy csoportosítottuk, ahogyan azt megosztották velünk.

• A szürke zóna a szerb-magyar határon
• Regisztráció és kényszer ujjlenyomatvétel
• Röszke, az elzárási és fogadtatási körülmények
• Fordítás és információ 
• Kiskorúak 
• Orvosi ellátás
• Vonatok és embercsempészek

Nő a Keletiben 

szeptember 4-én 

fénykép: Turay Balázs
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4.2.

Az emberek elsöprő többsége Szerbia felől lépte át a 
magyar határt, a tapasztalataik a határon a  változó 
magyar bevándorlási politika és határmenti eljárások 
függvényében változott. A viszontagságaik gyakran 
banális tényezőkön múltak, ami komoly bizonytalan-
ságot szült. Így például a tapasztaltak nagyban eltértek 
egymástól, annak függvényében, hogy volt-e épp elég 
hely a röszkei zárt regisztrációs központban, vagy sem. 
Sokan oda kerültek, de voltak, akiket felmentettek ez 
alól és tovább haladhattak. Minden esetben azonban a 
balkáni útvonal jelképévé vált a határhoz és Röszkéhez 
vezető sínpár.

A határmenti kerítés felépülése előtt az átkelők egy 
50 méter széles sávról számoltak be a határon, ahol 
elterjedt a bűnözés és a nyugatra tartókat rendsze-
resen kirabolták. Egy aleppói pár elmesélte például, 
hogy hogyan rabolták ki őket és másokat késekkel és 
kiélezett kertészeti szerszámokkal felszerelt embe-
rek. Állításuk szerint a magyar rendőrség „a közel-
ben” tartózkodott, és akkor sem cselekedtek, amikor 
egy szomáliai asszony segítségért kiáltott. Egy idős 
szíriai férfi, aki együtt utazott a párral jelentette a 
rablást a rendőrségnek, illetve felhívta figyelmüket 
arra, hogy a határ veszélyes, de a rendőrség újfent 
nem cselekedett. Informátoraink később találkoztak 

Szürke zóna a 
szerb-magyar 
határon

Regisztráció 
és kényszer 
ujjlenyomat-
vétel 

az elkövetőkkel és fel is ismerték őket a Keleti pálya-
duvaron, de úgy határoztak, nem beszélnek többet a 
rendőrséggel, attól tartva, hogy ez hátráltathatja az 
útjukat Németországba.

Egy hatgyerekes palesztin nő is megerősítette a „szür-
ke” zóna, elterjedtebb nevén a „dzsungel” létezését.37 
Veszélyes zónaként írta le, ahol bárkit „megverhetnek 
és kirabolhatnak”. Miután túljutottak rajta, a határát-
kelőket elfogta a rendőrség és nem, valamint nemzeti-
ség szerint szétválasztotta őket. Itt azonban nem értek 
véget a viszontagságok. Így például egy másik, 30 éves 
szír férfi Idlibből elmesélte, hogy egy közelében lévő 
iraki férfi megbotlott. A rendőrség ennek ellenére 
átrángatta a szögesdróton, ami elvágta a férfi lábát, 
de orvosi ellátást nem nyújtottak neki. A rendőrség 
ezt követően elhagyta a helyszínt, magára hagyva a 
földön fekvő iraki férfit.

Mindenki, akivel a budapesti tranzitzónákban beszél-
tünk, átesett a kötelező ujjlenyomatvételen és regiszt-
ráción. Az eltérések leginkább az ehhez kapcsolódó él-
ményekből fakadtak. Egyik oldalról a Dublini Rendelet 
értelmében a magyar rendőrség és határőrség köteles 
volt ujjlenyomatokat venni mindenkitől. Másrészt 
azonban jelentős eltérések voltak tapasztalhatók 
ennek a megvalósításában, ahogy azt alább részlete-
sen bemutatjuk. Ez mutatja a hatóságok viszonylagos 
rugalmasságát, valamint a koherens és egyértelmű 
irányelv hiányát a kérdésről.

Szinte minden megkérdezett arról számolt be, hogy 
„kényszerítették” őket az ujjlenyomat adásra, így 
az a 65 éves afgán férfi is, aki egy félig megsemmi-
sült, afganisztáni katonai igazolványt viselt magán 
műanyag borításban. Amikor az ujjlenyomatadásról 
beszélt, könnyek szöktek a szemébe. Egy szír család 
hangsúlyozta, hogy a rendőrség kényszerítette őket, 

37 A „Dzsungel” neve általában a szerb Suboticához közeli részre 
használják, ahol sokan megállnak, mielőtt megpróbálnának belépni 
Magyarországra. A megkérdezettek ugyanezt a kifejezést használták 
egy területre a szerb-magyar határon.

Röszke szeptember 11-én 

fénykép: Edd Carlile
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család, ahol az anya két napot börtönben töltött fiatal 
gyerekével, hozzátette, hogy a rendőrség „megverte” 
azokat, akik nem voltak hajlandóak ujjlenyomatot 
adni. Egy fiatalkorú afgán fiú azt mesélte, hogy a ren-
dőrség könnygázt fújt az arcába, mielőtt levette volna 
az ujjlenyomatát a határon.

Voltak azonban pozitívabb kicsengésű történetek 
is. Egy feleségével és gyerekeivel utazó, 45 éves szír 
férfi szerint a rendőrség barátságos és békés volt. A 
rendőrök még azt is mondták nekik, hogy „bárhova” 
mehetnek, miután levették az ujjlenyomataikat. A Ke-
leti pályaudvarban találkoztunk egy 80 éves, kerekesz-
székes iraki nővel, akinek a rendőrség annyit mondott, 
hogy menjen el kocsival Budapestre, hogy találkoz-
hasson a lányával, aki holland állampolgár, és aki érte 
megy. Ebben az esetben a rendőrök segítettek neki 
beszállni a kocsiba a kerekesszékkel, és nem kértek 
ujjlenyomatot. Találkoztunk egy afgán fiatalemberrel, 
akitől nem kértek ujjlenyomatot, valamint egy 16 éves, 
damaszkuszi szír fiúval, akinek még mindig megvolt 
az útlevele, és akitől nem vettek ujjlenyomatot.

A pozitív tapasztalatok ellenére az önkényes bánás-
mód veszélye bármikor fennállt. Három afgán férfi 
elmesélte, hogy a rendőrség megkérdezte tőlük, hogy 

VII. SZÍRIAI FÉRFI IDLIBBŐL, 30

Amikor átkeltünk a határon és a rendőrség észrevett minket, megpróbál-
tunk elmenekülni. Sajnos a csoportunkban lévő gyerekek és asszonyok túl 
lassúak voltak. Amikor a rendőrség utolért minket, azonnal paprika spray-t 
és sokkolót vetettek be. Egy iraki férfi megbotlott és a rendőrség áthúzta a 
szögesdróton, ami elvágta a lábát. Az útlevelét az alsónadrágjába rejtette, 
a telefonját és a pénzét pedig a cipőjébe. A rendőrség megparancsolta neki, 
hogy vetkőzzön le. Minden ruháját le kellett vennie és elvették az útlevelét és 
350 eurót. Végül elvittek minket a rendőrőrsre, ahol az iraki férfit megverték. 
A rendőrőrs egy-másfél órára volt onnan, ahol megtaláltak minket, de ebben 
nem vagyok biztos, mert nagyon fáradt voltam. Ujjlenyomatot akartak 
tőlünk venni, de mivel a csoportunk ezt megtagadta, bántalmaztak min-
ket, mielőtt Budapestre szállítottak volna. Amikor odaértünk, a budapesti 
rendőrök nem bántalmaztak minket és visszaadták az iraki férfinak az 
útlevelét. Amikor a pénzét is kérte, azt mondták, hogy nincs náluk. Végül 
nem vettek tőle ujjlenyomatot.
Keleti, Szeptember 1.

Magyarországon akarnak-e menedékjogot igényelni. 
Amennyiben úgy döntenek, hogy tovább mennek, a 
rendőrség szerint ezt „Budapesten keresztül megtehe-
tik”. Amennyiben azonban Magyarországon akarnak 
maradni, azonnali kitoloncolás vár rájuk Szerbiába. 
Ugyanígy, egy Ghazniból, Afganisztánból érkező, 
feleségével és három gyermekével utazó 35 éves 
férfi a Déli pályaudvarban azt mesélte nekünk, hogy 
gyalog keltek át a határon. A rendőrség azt mondta 
nekik, hogy a határ „nyitva” van és nem vesznek 
tőlük ujjlenyomatot. Ezt követően azonban kétszer 
is ujjlenyomatot vettek az egész családtól, miután 
megérkeztek a debreceni táborba. Ezen felül sok olyan 
emberrel találkoztunk, akiknek sikerült úgy eljutniuk 
Magyarországra, hogy a rendőrség nem kapta el őket. 
Annak érdekében, hogy elkerüljék a kötelező ujjlenyo-
matvételt, minden létező módon megpróbáltak eljutni 
Budapestre, ami gyakran rendkívül veszélyes volt. An-
nak ellenére, hogy sokuknak sikerült megtartaniuk az 
útlevelüket, később elkapták őket, kifejezetten akkor, 
amikor Ausztriába próbáltak utazni vonattal.

A Keleti szeptember 3-án 

fénykép: Michael Gubi
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úk2015 nyarán számos embert elzártak, általában rövi-

debb ideig (pár órától pár napig terjedő időtartalomra). 
Bár az általunk meginterjúvolt emberek nagy része 
említett elzárási eseteket, fontos hangsúlyozni, hogy 
nem mindenkit zártak el, és nem mindenki szenve-
dett válogatás nélkül. Ugyanígy, a rendőrség sem volt 
mindenkivel erőszakos, többen hangsúlyozták, hogy a 
hatóság illedelmes és tiszteletteljes volt.

Ugyanakkor a magyar állam válasza gyakran önké-
nyes és enyhén szólva is kaotikus volt. Így például 
azok, akik nemzetközi védelmet szerettek volna kérni 
komoly kommunikáció- és információhiányban szen-
vedtek. Így az elzártakkal sem azt nem közölték, miért 
zárták el őket, sem azt, hogy hol tartják fogva őket, 
ahogyan ez ebből a tanúskodásból is kiderül:

„Elvisznek egy táborba, ahol a helyzet nem rossz, 
de nem is jó. Onnan egy másik táborba visznek, 
ahol ujjlenyomatot vesznek és adnak egy számo-
zott karszalagot. Egy szobába zárnak, 40 ember 
volt egy 10x5,5 méteres szobában egy napig. 
Hajnali 3-4 körül átvisznek egy harmadik táborba. 
Semmilyen információt nem kaptunk urduul és 
csak a második táborban találkoztunk tolmács-
csal. A harmadik táborban két napot töltöttünk és 
nem hagyhattuk el a tábor területét. Voltak, akik 3, 
vagy akár 4 napig is maradtak. Utána Budapestre 
küldtek minket.”

Pakisztáni férfi, akivel a Keleti pályaudvarban 
találkoztunk, augusztus 17-e

A legtöbben, akiket megkérdeztünk, azt mondták, 
hogy legalább egy éjszakát töltöttek Röszkén elzárva, 
miután átlépték a magyar határt. Ott a férfiakat és a 
nőket (a gyerekeikkel együtt) külön zárkákba küldték. 
24-48 órás fogvatartás után azt az utasítást kapták, 
hogy folytassák útjukat valamelyik megadott célál-
lomás felé, a bicskei, a Vámosszabadiban lévő, vagy a 
debreceni nyitott táborokhoz, amihez ingyen vonatje-
gyet is kaptak. Azok, akik Röszkén voltak nagyon rossz 
körülményekről, valamint az ívóvíz és az orvosi ellátás 

4.3.Röszke, az 
elzárási és 
fogadtatási 
körülmények

hiányáról számoltak be. Így például három kisgyerek-
kel utazó, fiatal szír nővel beszéltünk, akik egymástól 
függetlenül megerősítették, hogy 27 másik emberrel 
zárták el őket egy 4x3 méteres cellába. Mindhárom 
anya kért ételt és vizet a gyerekek részére, de a ren-
dőrség ezt megtagadta. Amikor a nők megpróbálták 
felemelni a gyerekeiket, hogy az ablaknál friss levegő-
höz jussanak, a rendőrök rájuk szóltak, hogy tegyék le 
őket. Aggasztó beszámoló érkezett egy szír férfi 8 éves 
lányától, akit a szerb-magyar határon megrúgott egy 
rendőr, miközben a lány az egyéves unokahúgát vitte. 
Később a táborban egy rendőrnő megütött és megrú-
gott többeket a csoportban, beleértve ezt a kislányt.

A megkérdezettek arról is beszámoltak, hogy a hi-
giéniai körülmények Röszkén és a többi helyszínen 
rettenetesek voltak. Ez annál is inkább nagyon súlyos, 
mert 2015 nyarán az időjárást extrém hőhullámok és 
komoly viharok jellemezték. A nem megfelelő egész-
ségügyi körülmények csak rontottak egy Röszkén és 
Budapesten kitört hasmenés hullámon. Egy afgán férfi 
elmesélése alapján a debreceni táborban is hasonlóan 
rosszak voltak a körülmények. Arról számolt be, hogy 
a 9 négyzetméteres szobában, amiben 10-12 embert 
zsúfoltak be, mindössze három ágy volt található. Ő is 
rossz higiéniai körülményekre panaszkodott, vala-
mint arra, hogy az egész tábor borzasztó koszos volt.

A megkérdezettek komoly problémaként említették 
még a táborok zsúfoltságát. Így például öt fiatal afgán, 
köztük többen kísérő nélkül utazó kiskorúak, arról 
számoltak be, hogy 40 emberrel osztottak meg egy 
7x12 méteres cellát. Röszkében a helyzet annyira 
súlyos volt, hogy volt, akinek a földön kellett aludnia 
egy takarón. Erről három fiatalkorú és két 18 éves 
afgán fiú mesélt. Állításuk szerint egy udvaron kellett 
maradniuk 200 másik emberrel, ahol annyi helyük se 
volt, hogy leüljenek, vagy lefeküdjenek, miközben 37 
fokos hőhullám volt.

A zsúfoltság és a kaotikus irányítás miatt sok család 
Röszkében szakadt szét. Így egy Aleppóból érkező 46 
éves szír nő ott veszítette szem elől három gyerekét 
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kikapcsolták a telefonjaikat, az anyjuk és húgaik a 
Keletiben várták őket, és nem voltak hajlandóak nél-
külük tovább menni. Egy másik, 28 éves aleppói szír nő 
a bátyját veszítette el Röszkén.

A fordítás és az információ problémája szinte minden 
interjúban, illetve interakcióinkban a menedéket 
kérő emberekkel feljött. Míg jelentős időt töltöttünk 
hivatalos dokumentumok fordításával, ez könnyen el-
kerülhető lehetett volna, amennyiben az információk 
angolul is elérhetőek lettek volna, nem csak magyarul.

Itt van például ez a nevetséges eset: az embereket arra 
kérték, hogy aláírásukkal igazolják, hogy „megértet-
ték” a nekik kiosztott dokumentumot. Később tőlünk 
kérdezték, hogy mi áll az aláírásuk felett. Számos 
okmány esetében, mint például a menedékjog kérvé-
nyező dokumentumnál egy fordító aláírása is szüksé-
ges. Egy fiatalkorú afgán fiú arról számolt be, hogy egy 
arab fordító pecsétje és aláírását utólag tették rá az 
iratokra, annak ellenére, hogy nem volt jelen fordító. 
A legtöbb általunk látott dokumentumom azt a részt 
egyszerűen üresen hagyták. Az alábbi képen erről 
látható egy példa.

4.4.Fordítás és 
információ

A Keleti szeptember 3-án 

fénykép: Michael Gubi
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Egy, a II. János Pál Pápa téren megismert, afgán család 
egy másik esetről számolt be. A rendőrség azt mondta 
nekik, hogy 48 órájuk van, hogy „elhagyják az országot” 
(ahogy ezt a macedón és a szerb rendőrség is mondta 
már), miközben valószínűleg arra utaltak, hogy 48 órá-
juk van, hogy eljussanak a táborukba. Tapasztalataink 
alapján az ilyen esetek általánosak a magyar mene-
dékjog és migrációs politika esetében. Egy alkalommal 
felkérték az indiai nagykövetség egyik munkatársát, 
hogy beszéljen fogva tartott pakisztániakkal. A férfi 
valóban el is ment a börtönbe, de végül nem beszélt ve-
lük. A fogvatartottak így azt sem tudhatták meg, hogy 
mi történik velük, nem hogy aggodalmuknak hangot 
adjanak és a jogaikat érvényesítsék.

Kimondottan aggasztó volt a kísérő nélküli kiskorúak-
kal szembeni bánásmód, akik tapasztalataink alapján 
többnyire együtt utaztak Afganisztánból. Bár külön 
védelmet nyújt számukra, a korukat nehéz és vitatott 
volt megállapítani, ahogyan erről korábban blogun-
kon is beszámoltunk.38 A fiatalkorúak elzárását titlják 
a magyar, valamint a nemzetközi törvények39 és az 
ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményének meg-
szegését képezné.40 Ennek ellenére számos olyan iratot 
tanulmányoztunk, melyek igazolják, hogy fiatalkorú-
akat zártak el, annak ellenére, hogy a koruk (ami 18 
alatt volt minden esetben) fel volt tűntetve ugyanezen 
iratokon. Egy 14 éves, a Hazara kisebbséghez tartozó 
afgán fiú, akinek az egész családja menekültként él 
Pakisztánban és aki túlélt egy hajótörést, ahogyan 
átkeltek a tengeren Törökországból Görögországba, 
megosztott velünk egy másik történetet. Elmesélte, 

38 Migszol, 2014c
39 Részletes adatok Magyarországról, lásd Global Detention Project, 
2016
40 End Child Detention, 2016

4.5.Kiskorúak

A Keleti szeptember 7-én

fénykép: Edd Carlile

A Keleti szeptember 5-én 

fénykép: Edd Carlile
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tos helyszínt) „verések voltak a táborokban”, ahol a ha-
tóságok botokkal verték őket, aminek következtében a 
csoportjában az egyik fiú elveszítette az eszméletét.

Egy másik afgán fiúcsoport arról számolt be, hogy 
Kiskunhalason tartották őket fogva, ahol egy orvos 
megvizsgálta őket, hogy megállapítsa a korukat: a 
vizsgálat a nemiszervük tanulmányozásából állt. Míg 
végül csak egyiküket nyilvánítottak fiatalkorúnak, a 
többieknek ugyanazt a születési dátumot adták: 1997. 
január 1-e. Ezzel egy mozdulattal nagykorúvá nyilvá-
nítottak őket.

Hasonló dolog esett meg egy 2001-ben született, kis-
korú szír fiúval. Nála volt az útlevele, de nem akarta 
megmutatni a hatóságoknak, mert attól tartott, elko-
bozzák. Elmondta az orvosnak, hogy 14 éves, de ettől 
függetlenül neki is 1997. január 1-ét írtak be szüle-
tési dátumnak. A fiú azt is elmondta, hogy a 14 éves 
kiskorúaktól nem vettek ujjlenyomatot, a 16 évesektől 
azonban igen. Ez is azt mutatja, hogy a kiskorúak 
kifejezetten rá vannak utalva a tolmácsokra. Egy 17 

éves pakisztáni fiú azt mesélte nekünk, hogy szerinte 
a tolmácsa sosem mondta el a korát a rendőrségnek, 
helyette viszont azt javasolta neki, hogy „nőjjön fel”.

A kutatási idő alatt különös figyelmet fordítottunk 
az orvosi ellátásra szorulókra. Ennek az az oka, hogy 
akárcsak a kiskorúak esetében, az orvosi ellátásra szo-
rulók igénylik az állami és egyéb intézmények aktív 
segítségét és közreműködését. Ugyanígy a támogatás 
hiánya fényt vet a magyar kormány menedékjogi és 
befogadási politikájának embertelen következményei-
re. Ez azért is súlyosan zavaró, mert sok menedékkérő 
megsérült az út alatt, illetve ellátást igénylő krónikus 
betegségben szenved. Bár a budapesti tranzitzónák-
ban volt egy önkéntes orvosok által működtetett 
orvosi központ, az orvosok mind létszámukban, mind 
felszerelésben hiányt szenvedtek. Beszéltünk például 
egy afgán cukorbeteg férfival, akinek a felesége őrizte 
az inzulininjekciókat, amik azonban a nyári meleg-
ben sorra mentek tönkre. A láthatóan kimerült orvos, 
akivel beszéltünk, csak azt a tanácsot tudta adni, hogy 
próbáljanak meg jeget szerezni a közeli McDonald’sból.

Voltak, akik az orvosi ellátás miatt akartak nyugatra 
utazni. Így például egy 28 éves szír nő az anyjával 
és férjével szeretett volna eljutni Svédországba. Úgy 
hallotta, hogy Svédországban jó orvosok vannak, akik 
segíthetnek neki a meddőségi gondjaival kilenc év 
házasság után. Beszéltünk egy másik, 40 éves szír 
nővel is, aki korábban tanárként dolgozott. Három fiát 
hátrahagyta, hogy Európába utazzon a negyedik fiával, 
aki szaruhártya műtétre szorult.

Ezen felül a táborokban közismerten elérhetetlen volt 
az orvosi ellátás. Egy Ghazniból érkező afgán férfi azt 
mondta, hogy a fia beteg lett, míg a debreceni tábor-
ban voltak, és semmiféle ellátásban nem részesítették. 
Arról is beszámolt, hogy ott tartózkodása alatt tanúja 
volt annak, hogy a terhes nők milyen nehezen találtak 
maguknak orvost.

4.6.Orvosi ellátás

A Keleti szeptemberben 

fénykép: Edd Carlile



6
4

6
5

V
éd

el
m

et
 k

ér
ő

kk
el

 f
o

ly
ta

to
tt

 in
te

rj
úk

V
éd

el
m

et
 k

ér
ő

kk
el

 f
o

ly
ta

to
tt

 in
te

rj
úkAz általunk megkérdezettek számára a vonatokra való 

felszállás megtagadása volt az aggodalom, félelem és 
keserűség legnagyobb forrása.  Szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy míg a menedékkérők törvényileg nem 
utazhatnak egy másik Schengen országba, az, hogy ezt 
a törvényt szigorú etnikai alapon tartották be egy-
általán nem törvényes, hisz azokat nem engedték be 
a pályaudvarra, akik menekülteknek „néztek ki”. Az 
utazás megtagadása komoly anyagi veszteséget oko-
zott a menekülteknek. Számos család több száz eurós 
veszteséget szenvedett, mivel a vonatjegyeket szinte 
képtelenség volt visszaváltani. Amennyiben nem 
rendelkeztek hivatalos igazolvánnyal, nem tudták 
igénybe venni a pénzküldő szolgáltatásokat sem, mint 
például a Western Uniont, hogy pénzt utaltassanak 
maguknak családtagokkal és támogatókkal.

A legtöbb ember, akivel beszéltünk, nem tudta, miért 
nem engedik fel őket a vonatokra. A megkérdezettek 
csalásokról is beszámoltak, amikor euróban kellett 
kifizetniük a jegyet, ami így sokkal drágább volt, mint 
forintban. Az egyik menekült 300 euró értékben 
mutatott nekünk vonatjegyet Hamburgig. De mivel 
nem engedték, hogy felszálljon a vonatra, elveszítette 
a jegyre költött pénzt. A csapatunk egy alkalommal 
megpróbálta visszaváltani egy szír család vonatjegyeit 
Münchenbe 700 euró értékben. Több óra várakozás 
után azt a választ kaptuk, hogy a jegyeket „admi-
nisztrációs okok” miatt nem lehet visszaváltani, így a 
család elvesztette az utolsó euróit is.

A vonatra szállás megtagadása fellendítette az ember-
csempészek piacát. A „taxiként” emlegetett ember-
csempészek árai az éppen aktuális határpolitikával 
összhangban mozogtak. A megkérdezettek 200 és 500 
euró között fizettek, hogy a határtól eljussanak Buda-
pestre, ahonnan a Nyugat-Európa felé tartó fuvarok 
500 és 1500 euró között mozogtak. Franciaország volt 
a legdrágább célállomás.

A Keleti szeptember 5-én

fénykép: Edd Carlile

4.7.Vonatok  
és ember-
csempészek



66 67

Ér
te

ke
zé

s 
és

 k
öv

et
ke

zt
et

és
ek

Ér
te

ke
zé

s 
és

 k
öv

et
ke

zt
et

és
ekEbben a jelentésben első sorban dokumentáltuk a sok 

különböző olyan ember tapasztalatai közül néhányat, 
akik nemzetközi védelmet keresve Magyarországra 
érkeztek, majd másod sorban, ezeket a tapasztalato-
kat kapcsoltuk össze az egyre korlátozóbb politikai és 
törvényi környezettel Magyarországon.

Különösen 2015 nyarát vizsgáltuk meg júniustól 
októberig, míg az interjúk csak kora szeptemberig tar-
tottak. Ez idő alatt a magyar kormány kerítést épített 
a szerb határon, elzárva ezzel az egyik legfontosabb 
földi utat Európába a világ összes pontjáról érkező 
emberek elől. Ezzel egyidőben a kormány törvénymó-
dosításokkal hatékonyan eltörölte a menedékkérelmi 
rendszert az országban. Magyarország megpróbálta 
megállítani az országba és az országon keresztül zajló 
vándorlást és a kormány ezzel igyekezett megszaba-
dulni a nemzetközi védelmet kérő emberek alapvető 
jogainak kielégítésének felelőségétől. Így a szerb-ma-
gyar határ törvényi és fizikai lezárása az elmúlt évek 
idegengyűlölő és rasszista kormánypolitikájának egy 
újabb eleme volt. Ezek a politikák csak hozzájárultak a 
helyzet fokozódásához, amit a kormány később „mene-
kült válságként” emlegetett (lásd a válság magyaráza-
tát a 2. magyarázó dobozban).

Ebben a kontextusban fontos rögzíteni azoknak a 
tapasztalatait, akiket egyenesen és negatívan érintett 
a jelenlegi határpolitika. Ezeket a tapasztalatokat túl 
gyakran elhanyagolják, a helyzetet „válsággá” kicsi-
nyítik, ami felhatalmazást ad egy bizonyos politikai 
válaszra, de az emberi drámák elsikkadnak. Ezek a 
tapasztalatok nem csak azért fontosak, mert segíte-
nek megérteni a határpolitika működését és hatásait, 
hanem egyben emlékeztetők is arra, hogy milyen be-
fogadóbb határpolitikai alternatívákat kell keresnünk 
Magyarországon és egész Európában. A Migszolban 
úgy gondoljuk, hogy egyenesen az emberekkel kell 
beszélni és őket kell bevonni, ahelyett, hogy lenéznénk 
őket és általános válaszokkal megfosztanánk őket a 
cselekvő- és kifejező képességeiktől. 2012-ben ebből 
a gondolatból született a Migszol és a mai napig ezen 
alapelv alapján járunk el. Az összetartás és az egyenes 

5. Értekezés 
és következ-

tetések
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párbeszéd mindig is a tetteink kiindulópontjai volt, 
és ezért igyekszünk a lehető legtöbbet beszélni az ide 
érkezőkkel, nem csak róluk.

A jelentést négy részre osztottuk. Az elsőben bemu-
tattuk a csoportot mely ezen jelentést írta, valamint a 
jelentés keletkezésének okait. A másodikban 2015 nya-
rára összpontosítottunk, hogy bemutassuk, hogy vált 
bűncselekményé a védelem kérése Magyarországon. 
A harmadikban elmagyaráztuk a kutatásunk és a 46 
elkészített interjú módszertanát. Végül, a negyedik és 
legfontosabb részben hét témát mutattunk be, amik-
re az interjúk során derült fény. Ezek a témák átfogó 
képet festettek arról, hogy azok, akik nemzetközi 
védelmet kértek hogyan tapasztalták meg az európai, 
azon belül is a magyar határpolitikát 2015 nyarán.

A legfontosabb megállapításaink az alábbiak: 

• Sokan úgy írták le a szerb-magyar határ tranzitz-
ónáját, mint egy „szürke zóna”, ahol burjánzott a 
bűnözés és nem biztosítottak védelmet.

• Ez jól illusztrálja a jelentés során visszatérő legfon-
tosabb problémát, miszerint azok, akik nemzetközi 
védelmet keresnek újra és újra egyedül és segítség 
nélkül maradnak, különböző bűncselekményeknek, 
valamint legrosszabb esetben is önkényes, de sokszor 
embertelen állami szabályozásoknak kitéve.

• A regisztrációval és kényszerített ujjlenyomat-
vétellel kapcsolatos tapasztalatok csak elmélyítik 
aggályainkat. A megkérdezettek itt különböző bánás-
módról számoltak be. A Dublini Rendelet értelmében 
a magyar rendőrök és határőrök kötelessége min-
denkit regisztrálni. Mégis sokan arról számoltak be, 
hogy elkobozták az útlevelüket az ujjlenyomatvétel 
kikényszerítésére. Vannak, akik azt mesélték, hogy 
kedvesen bántak velük és ezután „bárhova” mehettek 
a hatóságok beavatkozása nélkül. Vannak olyanok is, 
akik ujjlenyomatadás nélkül keltek át a határon és az 
útlevelüket is megtartották. Ezek a történetek a ható-
ságok rugalmasságát mutatják, ami önkényessé teszi 
a kormányzati szabályzatokat, hisz nincs koherens és 
egyértelmű politika mögöttük.

• Minden beszámoló szerint a fogadási és elzárási 
körülmények a különböző helyeken, ahova az em-
bereket vitték miután megérkeztek Magyarországra, 
elfogadhatatlanok voltak. Bár nem mindenkit zártak 
el, a legtöbben 1-2 napot töltöttek a rögtönzött röszkei 
tranzittáborban, mielőtt a hatóságok utasítást adtak 
volna nekik, hogy folytassák útjukat Bicske, Vámosz-
szabadi, vagy Debrecen felé. Szinte mindenki, akivel 
beszéltünk, borzalmas higiéniai körülményekről 
számolt be. Mind azt mondta, hogy nem volt elég hely 
a felgyülemlett tömegnek. Sokan arról számoltak be, 
hogy nem volt elég élelem, és hiánycikk volt a legtöbb 
gyermek- és csecsemőélelmiszer. Szintén gondot oko-
zott, hogy a legtöbben nem tudták, hol vannak, illetve, 

5.1.Eredmények 
összefoglalója

Alvó gyermekek a Keletiben 

szeptember 3-án

fénykép: Turay Balázs
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magyar állam véletlenszerű és kaotikus reakcióját, 
valamint az információ- és kommunikáció hiányát a 
menedékkérők felé.

• Ide kapcsolódik a tolmácsolás és információszolgál-
tatás problémája, amire szinte az összes megkérdezett 
panaszkodott, mivel a legtöbbször ezek a szolgáltatá-
sok elérhetetlenek, vagy legalábbis nagyon hiányo-
sak voltak. Gyakran angol fordítás sem volt elérhető 
és a legfontosabb információkat rendszeresen csak 
magyarul tették közre. A budapesti tranzitzónában 
megismert emberek gyakran arról számoltak be, hogy 
magyar nyelvű hivatalos iratokat kellett aláírniuk, 
amiket nem értettek. Ez az eljárás, azon túl, hogy 
veszélyes és jogilag megkérdőjelezhető, feleslegesen 
növeli a menedékkérők bizonytalanság és tehetetlen-
ség érzetét a kormányzati eljárással szemben.

• Ebben a környezetben a kísérő nélkül utazó fiatal-
korúak felé gyakorolt bánásmód kiváltképp érzékeny 
és fontos téma. A kiskorúak szorulnak a legnagyobb 
fokú támogatásra és védelemre. A hozzánk eljutott 
bántalmazásokról szóló beszámolók nem csupán 
aggasztóak, hanem az interjúk alapján úgy tűnik, a ha-
tóságok megpróbálták „megöregíteni” a fiatalkorúakat, 
hogy felnőttként kezelhessék őket. Ezt a veszélyes el-
járást több útlevél nélkül utazó fiatal afgán fiú mesélte 
nekünk. Egy kivételével mindegyikük új születési dá-
tumokat kapott, 1997. január 1-ét. Így 2015-ben mind 
elmúlt már 18, vagyis törvényileg felnőttnek számíta-
nak, és ezért a menedékjogkérés során nem részesül-
nek a kiskorúaknak fenntartott külön védelemben, és 
deportálásuk „a törvény szerint” zajlik majd.

• Ami az orvosi ellátást illeti, úgy találtuk, hogy az 
önkormányzatok, illetve a kormány nem nyújtott 
segítséget a budapesti tranzitzónákban. Ehelyett 
önkéntes orvosok nyújtottak orvosi segítséget ott, ahol 
a kormány ezt nem tette. Ők azonban komoly létszám-, 
kapacitás- és felszereltségbéli hiányokban szenvedtek.

• Végül, ami a közlekedési eszközöket és lehetősége-
ket illeti, úgy találtuk, hogy az általunk megkérdezet-
tek számára a vonatokra való felszállás megtagadása 
volt az aggodalom, félelem és keserűség legnagyobb 
forrása. Kimondottan aggasztó az etnikai alapja ennek 
a tiltásnak, hisz azokat nem engedték be a pályaudvar-
ra, akik menekülteknek „néztek ki”. A tiltás komoly 
anyagi veszteséggel is járt. Számos család több száz 
eurót veszített így el, miután kiderült, hogy a jegyek 
visszaváltása szinte lehetetlen. Ezzel egyidőben a 
tiltás felélénkítette a „taxi” néven emlegetett ember-
csempészek piacát. Így míg a magyar állam tudatosan 
figyelmen kívül hagyta a menedékkérők gondjait, a 
menekültek kénytelenek voltak akár 1500 eurót fizet-
ni, hogy folytathassák útjukat nyugatra.

2015 nyara, bizonyos módon, egy olyan rövid perió-
dust jelölt a Magyar menekültügyi politikában, amikor 
a nemzeti és globális médiában széleskörben beszéltek 
róla. Azóta, azonban, a diskurzus elcsöndesedett, de 
ugyan az a határ rezsim ami a krízis elfajulásához ve-
zetett, még mindig teljes mértékben hatályos. Például, 
az Európai Unió vezetői a közelmúltban megállapod-
tak Törökországgal, hogy a külső határ felügyeletet 
kiszervezik a Török partokra, anyagi támogatásért és a 
török állampolgárok Schengen zónába való lehetséges 
vízummentességéért cserébe. Ez nem csak jövedelme-
ző üzleti lehetőségeket fog teremteni, de új és veszélye-
sebb Európába vezető útvonalakat. Tehát, hogy nagyon 
egyszerűen fogalmazzunk, mivel jelenleg már nincs 
folyamatban lévő „menekült krízis”-ről szóló diskur-
zus, muszáj folytatni a politikai nyomás gyakorlást 
az idegengyűlölet, nacionalizmus és kizáró politikák 
ellen Magyarországon és másutt.

Ennek érdekében, mi, sok más a korlátozó határ rezsim 
által érintett emberrel együtt, fel kell, hogy emeljük a 
hangunkat, hogy nagyon világossá tegyük a nemzet-
közi közösségnek és az Európai politikusoknak, hogy 
Magyarország most az első olyan Európai Uniós állam, 
amely de facto megszünteti a menekültügyi rendszerét.

5.2.Követelések 
és javaslatok
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egy biztonságos ország nemzetközi menedéket kereső 
emberek számára. Tehát, a Dublini Rendelet értelmé-
ben a Magyarországra való deportálásnak meg kell 
szűnnie.41 Továbbá, még mindig vannak emberek, akik 
megpróbálnak átjutni Magyarországon keresztül nem-
zetközi védelem keresése érdekében, akik a védelem 
helyett kriminalizálva vannak. Ennek a gyakorlatnak 
is véget kell vetni, mert egy jogi és egzisztenciális hu-
zavonában tartja a menedéket kereső embereket. Mint 
Migszol, veled együtt, azt követeljük tehát az Európai 
Uniótól, hogy cselekedjen azon elvei alapján, melyek 
állítólag működésének elvi alapjai és dolgozzon azon, 
hogy tagjait megróvásban részesítse amennyiben 
felelősségeinek nem felel meg, különösen amikor 
alapvető jogok, mint a nemzetközi védelemhez való jog 
sérülnek. 

Pontosabban, tekintettel a politikai aktivizmusunk-
ra Magyarországon, a Migszol által javasolt ügyek, 
melyekre fókuszálni kellene három tág de egyben 
összekapcsolódó csoportra oszthatóak: 

• Az első, a kormány támogatásának hiányával kap-
csolatos, azok irányába, akik már az országban tartóz-
kodnak és itt is maradnak. Itt továbbra is nyomást kell 
gyakorolnunk a kormányra, hogy biztosítson Magyar 
nyelvi órákat (melyeket felfüggesztett), támogassa az 
embereket a megfelelő lakhatási lehetőségek megtalá-
lásában (ahelyett, hogy kriminalizálná a hajléktalan-
ságot, ahogyan ezt teszi), és biztosítson hozzáférést a 
munkaerő piachoz (ahelyett, hogy kiterjeszti a szociá-
lis munkaprogramját). 

• A második pont azon társadalmi és politikai 
problémákat célozza meg Magyarországon, melyek a 
kirekesztés és rasszizmus motorjai. Tehát, a magyar 
társadalom szintjén kell megszólítanunk ezt az ügyet. 

41 2016 januárjában, Finország befagyasztotta az összes Dublini 
deportációt vissza Magyarországra, míg a Száműzetésben élők és 
menekültek Európai Bizottsága összeállított egy riportot bírósági 
döntésekről különböző EU tagországokból, melyek leállították a 
Magyarországra való deportálást. Lásd: http://neurope.eu/article/
finland-court-rules-to-suspend-asylum-returns-to-hungary/ (2016. 
február 16), and ECRE, 2016

Itt, például létfontosságú az iskolai tananyag, de a 
média jelentések és a nyilvános interakciók más infor-
málisabb és általánosabb módjai is. Ezeken keresztül, 
a sztereotípiák konvencionálisan megerősítődnek, de 
ezeken keresztül le is lehet bontani a sztereotípiákat 
és ösztönözni lehetne egy befogadóbb és sokszínűbb 
társadalmat.  

• A harmadik és legfontosabb pont, amellyel foglal-
koznunk kell az a jogi kerítés, amely kriminalizálja 
a menedékkérőket. Ennek a pontnak sürgősségét, a 
jelenlegi helyzet támasztja alá, ami a Magyar kormány 
2015 nyarán hozott intézkedéseinek következményei-
nek mai napig való kihatása. Vagyis, ahogyan ebben a 
jelentésben próbáltunk rámutatni, a kormány támo-
gatásának hiánya jelentős mértékben súlyosbítja a 
társadalmi-politikai problémákat. Ebbe beletartoznak 
olyan súlyos ügyek, mint a bebörtönzés a Magyaror-
szágra való belépés után, a Szerbiába való deportálás, 
az ellenséges jogi környezet szakaszosan önkényes 
végrehajtása és a jogorvoslatért való fordulás lehetősé-
gének csekélysége.   

Ezeket az ügyeket megcélozva, a Migszol a következő 
javaslatokat teszi: 

• Fel kell kelteni a figyelmet, mind európai uniós, 
mind magyar szinten, azzal kapcsolatban, hogy a 
Magyar jogrendszer gyakorlatilag ellehetetlenítette a 
Magyarosrzágon való menedékkérés lehetőségét.  

• Egy ellen-narratíva létrehozása szükséges, ahhoz, 
hogy harcba lehessen szállni a kormány propagandá-
jával, amely a migrációt a kereszténységgel, a magyar 
és az európai civilizáció elleni fenyegetésként állítja 
be.42

• A Magyar társadalom összes szektorát átfogó nép-
rétegi mozgalmak közötti már  létező kapcsolatokat 
táplálni kell anak érdekében, hogy harcba lehessen 

42 Lásd Fekete, 2016 amely egy elemzés, ami rámut, hogy orbán Vik-
tor hogyan használja fel a „Keresztény-nemzeti” gondolatot egyszer-
re arra, hogy szítsa az idegengyűlöletet a romák  és menekültek ellen 
és, hogy aláássa a demokratikus intézményeket Magyarországon.

http://neurope.eu/article/finland-court-rules-to-suspend-asylum-returns-to-hungary/ (2016. február 1
http://neurope.eu/article/finland-court-rules-to-suspend-asylum-returns-to-hungary/ (2016. február 1
http://neurope.eu/article/finland-court-rules-to-suspend-asylum-returns-to-hungary/ (2016. február 1
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ekszállni a rasszizmussal és a szegregációval Magyar-

országon. Ez különösen akut, nemcsak azokra nézve, 
akik nemzetközi védelmet keresnek, de az ország roma 
népessége miatt is és azok miatt, akik bizonytalan 
lakhatási körülményekkel rendelkeznek.

Együttesen a Magyar állampolgárokkal, migránsokkal 
és menedéket kereső emberekkel, a Migszol folytatja 
munkáját, hogy elérje ezeket a célokat. Mindenkit 
bíztatunk, hogy csatlakozzon közös célunkhoz – bát-
ran lépjenek velünk kapcsolatba és terjesszék ezt a 

A Keleti szeptemberben 

fénykép: Edd Carlile

jelentést. Végül,  szeretnénk kiterjeszteni a köszöne-
tünket minden olyan embernek, akik megosztották 
velünk történetüket a nyár nehéz hónapjai alatt, és 
minden önkéntesnek, a Magyar embereknek is és más 
országokból érkezőknek is, akik a kormány helyett 
cselekedtek, hogy megelőzzék egy még nagyobb huma-
nitárius katasztrófa kialakulását.   
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ékFÜGGELÉK 1: MÓDOSÍTÁSOK A MAGYAR 
MENEKÜLTÜGYI TÖRVÉNYBEN 2015 
AUGUSZTUSÁBAN ÉS SZEPTEMBERÉBEN

• 2015, augusztus 1-től a menekültügyi procedúra már 
nem két részből áll – az előzetes és a részletes eljárás – 
hanem csak egy részből. Korábban, a két rész két interjút 
tartalmazott, de most már csak egy interjú van. 

• Szintén augusztus 1-től, a beadható menedékkérelmek 
egy gyorsított eljárásba vonhatók. A törvény módosítás 
szerint, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak  
(Bmbah) döntést kell hoznia a gyorsított eljárásban 15 na-
pon belül. Amennyiben a menedékkérő fellebezést nyújt 
be az elutasító Bmbah döntés ellen a bíróságon, a birónak 
8 napon belül döntést kell hoznia. Ezek mind nagyon 
rövid eljárási határidők, amely elkapkodott és megalapo-
zatlan döntéshozatalt eredményezhet.

• Jogilag, az egyetlen módja, a menedékkérők Magyar-
országra való belépésének, Szerbián és Horvátországon 
keresztül, a tranzitzónákon keresztül van. Ezekben a 
zónákban is, egy extrém módon gyors menedékkérési 
procedúrát alkalmaznak (melyre határátlépési proce-
dúraként utalnak) és a menedékkérőket mindenféle jogi 
alap nélkül őrizetbe veszik. Ennek az eljárásnak a kereté-
ben, a menedékkérők kérelmeit szinte soha nem értékelik 
ki érdemben. (Ember Jogi Főbiztos, 2015). 

• Augusztus 1-e óta, Magyarország vált az egyetlen or-
szággá az EU-ban, amely Szerbiát biztonságos harmadik 
országnak tekinti. Ez azt jelenti, hogy ha egy ember mene-
déket keres és Szerbián keresztül lépett be Magyarország-
ra – ahogyan a menedékkérők többsége teszi – a Bmbah 
elutasítja a menedékkérési kérelmet, azon az alapon, hogy 
kérelmezőnek Szerbiában kellett volna menedéket kérnie. 
A törvény szerint, a speciális igényekkel rendelkező vagy 
fogyatékkal élő menedékkérőket fel kell menteni a hatá-
reljárás alól. Azonban, a valóságban csak a kisgyermekes 
családoknak adnak felmentést és a Bmbah gyakorlata 
szerint, nem utasítják el őket automatikusan, ha Szerbia 
felől érkeztek. Ezzel szemben, sok hátrányos helyzetű 
embert elutasítanak  és deportálják őket Szerbiába. Ez arra 

Függelék
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ékvezethető vissza, hogy a Bmbah nem rendelkezik megfelelő 
kompetenciával, hogy megítélje, hogy ki az, aki speciá-
lis igényekkel vagy fogyatékkal élő személy (pl. kínzás 
áldozatai,  a szexuális kisebbség tagjai, mentális problé-
mákkal rendelkező emberek). A Helsinki Magyar Bizottság 
szerint, Szerbia nem csupán fogyatékkal élő vagy speciális 
igényekkel rendelkező menedékkérőknek nem biztonságos 
harmadik ország, hanem mindenkinek az, aki menedéket 
kér. Ez a Szerbiában lévő nem megfelelő fogadási körülmé-
nyek miatt van, a Macedóniába (és tovább Görögországba 
és Törökországba) való tömeges visszatoloncolás veszélye 
miatt, és amiatt, hogy nem képes megfelelő védelmet biz-
tosítani a menedékkérőknek.   

• Jelenleg azok a menedékkérők, akiket visszatoloncol-
tak Magyarországra a Dublini szabályrendszer szerint, 
szintén el lettek utasítva és a Szerbiába való deportálásra 
várakoznak, annak ellenére, hogy  nagy részük hónapok-
kal azelőtt lépett be Magyarország területére Szerbián át, 
hogy a Magyar kormány Szerbiát biztonságos harmadik 
országnak nyílvánította volna. (lsd a 35.oldal, ECRE, 2015).

• Szeptember 15 óta bárki is lép be Magyarországra, a 
szerb-magyar és a horvát-magyar határ között húzódó ke-
rítésen át, azt azonnal elítélik és gyorsított büntetőeljárás 
indul ellene, valamint kiutasítják az egész EU területéről 
és elveszíti menedékérési jogát. 

• Szintén szeptember óta a magyar bíróságoknak már 
nem áll jogkörében megváltoztatni vagy szembeszállni a 
Bmbah végzéseivel szemben. Korábban a bíróságok – mint 
nagyon fontos garancia – adhattak menekült státuszt 
vagy kiegészítő védelmet olyan személyeknek, akiket 
elutasított a Bmbah. Most, az új menekültügyi törvény 
bevezetése óta, a bíróságok csak visszaadhatják az ügyet a 
Bmbah-nak, de nem lebezhetnek fel ellene. Mégis, miután 
a Bíróság visszaad egy ügyet a Bmbah-nak, legtöbbször a 
Bmbah ugyanazt az elutasító végzést hozza. Ez azt jelenti, 
hogy az új törvény megsérti az emberek hatékony jogor-
voslathoz való jogát.

• Az új törvény szerint a menedékkérőknek nincs automa-
tikusan joga arra, hogy bírósági meghallgatásban legyen 

részük. Ez azt jelenti, hogy az új törvény megsérti a 
menedékkérők megfelelő ügyintézéshez való jogát (HHC, 
2015d). 

• A határnál, dokumentumok nélkül elfogott külföldiek 
őrizetbe vehetők 12 óra helyett 24 órára (a korábbi törvé-
nyekkel ellentétben). Amennyiben a külföldi ez idő alatt, 
úgy döntene, hogy menedékért folyamodik, a kezdeti fog-
ság meghosszabbítható további 12 órával, ami összesen 36 
órát tesz ki.  

• Augusztus 1-e előtt legalább öt négyzetméter mozgástér 
és 15 köbméter tér volt előírva fejenként, aminek ren-
delkezésre kell állnia a menedékkérők börtöncelláiban. 
Ennek ellenére, a módosított Menekültügyi Kormány-
rendelet megváltoztatta ezt a kötelező előírást, egy nem 
kötelező jellegű javaslatra, beszúrva azt a kifejezést a 
releváns jogszabályba, hogy „amennyiben lehetséges”. 
A fent említett meghosszabbított fogvatartási időt célzó 
törvény módosítások fényében különösen aggasztó, hogy 
a Bmbah most hivatalosan is fel van hatalmazva, hogy 
még súlyos túlzsúfoltságot is toleráljon a menedékkérők 
börtöneiben.
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ékFÜGGELÉK 2: IDŐVONAL

Magyarország kormánya (MK) elrendeli egy „ideiglenes 
határvédelmi kerítés építését” a szerb-magyar határnál.   
A magyar rendőrség rendszeres razziákat tart, hogy 
elfogja a 8. kerületben tartózkodó migránsokat. 
A debreceni menekülttáborban zavargások törnek ki, a 
menedékkérőkkel való rossz bánásmód és a rossz körül-
mények miatt.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke azt állítja, 
hogy a kerítés a szerb-magyar határon nincs konflik-
tusban az ember jogi megállapodásokkal. Megerősítette, 
hogy a határzár csak átmeneti lesz. 
A szerb, magyar és osztrák belügyminiszterek megálla-
podnak egy közös határ- és csempészetellenőrzési együtt-
működésben.
A „Nemzeti Konzultáció a Bevándorlásról és Terrorizmus-
ról” határideje július 15-re tevődik. 
A magyar kormány megvitatja a magyar-szerb határnál 
lévő kerítés megépítésének felgyorsítását. 
A Jobbik szélső jobboldali párt azt állítja, hogy bezáratná 
az összes menekülttábort Magyarországon.
A magyar parlament megerősíti a Pintér Sándor belügy-
miniszter által javasolt jogi változtatásokat, melyek fel-
hatalmazást adnak a szerb-magyar határon lévő kerítés 
építésére, valamint azt, hogy menekülteket foglalkoz-
tassanak a közmunka programban. Továbbá biztonságos 
harmadik országnak minősíti Szerbiát.
Nagyfa állandó menekülttáborrá válhat.
A német főkancellár Angela Merkel kijelenti, hogy egy fal/
kerítés építése nem jelent megoldást a „menekültválságra”.
Pintér belügyminiszter kijelenti, hogy a menekülttáboro-
kat és fogdákat Magyarországon lakott területektől távol 
ra telepítik át.
Nácik menekülteket támadnak meg a budapesti Keleti 
pályaudvaron.
A „64 vármegye” nevezetű náci csoportosulás demonst-
rációt tart a Keleti pályaudvarnál, azt kiáltozva, hogy 

„Magyarország nem menekülttábor”.
A honvédség elkezdi a kerítés építését Mórahalomnál, ami 
egy város a szerb-magyar határ mellett.
A Betyársereg nevezetű szélsőjobboldali csoport kijelenti, 
hogy ki akarják tiltani a menekülteket Dél-Magyarország 
területéről, ha szükséges akkor erővel .

Június 17

Június 26

Június 29

Július 1

Július 2

Július 3

Július 5

Július 6

Július 8
Július 9

Július 10

Július 13

A Magyar Helsinki Bizottság irányokat/orientációt pub-
likál azon önkénteseknek, akik segíteni szeretnének a 
menekülteknek.
Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere kijelenti, 
hogy a kerítés szükséges.
A Migszol egy kerítés elleni demonstrációt szervez Budapesten.
Egy szír menekült meghal Röszkén, a rendőrség elől való 
menekülés után elüti egy autó.
Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke azt mondja, 
hogy a kerítés  nem megoldás.
A szerb-magyar határon intezívebbé válik a megerősítés.
A MK bejelenti, hogy a határátlépés bűntény lesz, és hogy 
minden menekülttábor és fogda bezárásra fog kerülni 
Magyarországon, a menekültek pedig sátortáborokba 
kerülnek ezek helyett.
A MK szóvívője Kovács Zoltán azt állítja, hogy a  Btk. össz-
hangban lesz az uniós joggal.
Készen van a szerb-magyar határon lévő kerítés „próbaré-
szének” első 175 métere.
Egy lányt megvernek Szegeden, mert a barátja fekete.
Megvitatásra kerül a menekültek szétosztásával kapcsola-
tos EU szerte használt kvóta rendszer és az MK azt mondja, 
hogy ő nem fogad be egyetlen menekültet sem.  
A MK bejelenti, hogy egy új menekülttábor nyílik Nagyba-
racska és Nagyfa mellett..
Egy menekült vízbefullad a Tisza folyónál a szerb-magyar 
határ mellett.
A MK meghatározza a biztonságos harmadik országokról 
szóló listáját, amibe Szerbiát is belesorolja. 
Az Index.hu riportot ír arról, hogy a menekültek nem 
kapnak ételt a Keleti pályaudvar környékén.
A MK publikálja a „Nemzeti Konzultáció a Bevándorlásról 
és Terrorizmus”-ról szóló interpretációját, miszerint „A 
magyarok eldöntötték”, hogy „nem akarnak illegális mig-
ránsokat”
Orbán miniszterelnök beszédet mond Romániában, amely-
ben azt állítja, hogy Európa veszélyben van és, hogy Magyar-
országot meg kellett őrizni magyarnak, védeni a baloldali 
ellenzéktől, az illegális migránsoktól és az EU bürokráciától 
Az Index.hu és az ABCUG riportot tesz közé arról, hogy em-
berek alszanak Vámosszabadin kívül közel Magyarország 
Szlovákiával közös határánál.

Július 14

Július 15

Július 16

Július 17

Július 18

Július 20

Július 21

Július 22

Július 23

Július 25

http://jozsefvaros.hu/hir/1915/migransok-bevandorlok-a-keruletben
http://index.hu/belfold/2015/06/29/valami_nagy_balhe_van_a_debreceni_menekulttaborban/
http://index.hu/belfold/2015/07/01/orban_viktor_alekszandar_vucsics_szerb_miniszterelnok_menekultek_sajtotajekoztato/orban_a_keritesnek_nincs_emberi_jogi_vonatkozasa/
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/southern-borders-must-be-protected
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior/news/serbian-austrian-and-hungarian-interior-ministers-agreed-on-cooperation
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior/news/serbian-austrian-and-hungarian-interior-ministers-agreed-on-cooperation
http://index.hu/belfold/2015/07/02/lazar_janos_kormanyinfo_15_tajekoztatoja/
http://index.hu/belfold/2015/07/03/osszeul_a_parlament_hogy_gyorsabban_epuljon_a_kerites/
http://index.hu/belfold/2015/07/05/jobbik_nem_akarunk_integralni_senkit/
http://index.hu/belfold/2015/07/06/parlament_szavazas_infoszabadsag_menekultek_kerites/
http://www.parlament.hu/irom40/05416/05416.pdf
http://www.parlament.hu/irom40/05416/05416.pdf
http://index.hu/belfold/2015/06/30/pinter_magyarorszagon_vegezzenek_ketkezi_munkat_a_menekultek/
http://index.hu/belfold/2015/07/08/nagyfan_allando_befogadoallomas_lehet/
http://index.hu/kulfold/2015/07/09/merkel_a_falak_epitese_nem_megoldas/
http://index.hu/belfold/2015/07/09/lakott_teruleten_kivulre_koltoztetik_a_menekulttaborokat/
http://index.hu/belfold/2015/07/10/menekultekre_tamadtak_a_keletinel/
http://index.hu/belfold/2015/07/10/menekultek_ellen_es_mellett_is_demonstralnak_budapesten/
http://index.hu/belfold/2015/07/10/menekultek_ellen_es_mellett_is_demonstralnak_budapesten/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior/news/construction-of-temporary-border-control-fence-begins
http://index.hu/belfold/2015/07/13/beragott_a_betyarsereg_toroczkaira/
http://helsinki.hu/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/steady-migratory-pressure-necessitates-border-fence
http://index.hu/belfold/2015/07/15/menekult_a_rendorok_elol_atugrott_a_korlaton_halalra_gazolta_az_auto/
http://index.hu/kulfold/ep/2015/07/15/schulz_a_magyar_kerites_nem_elfogadhato/
http://www.kormany.hu/en/news/hungarian-defence-force-prepared-to-begin-border-fence-construction
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/illegal-border-crossing-may-qualify-as-a-criminal-offence
http://index.hu/belfold/2015/07/16/migrans_satortabor/
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/classifying-illegal-border-crossing-as-a-criminal-offence-must-be-in-line-with-eu-law
http://index.hu/belfold/2015/07/18/mar_all_a_kerites_175_meteres_probaszakasza/
http://index.hu/belfold/2015/07/19/megvertek_egy_egyetemista_lanyt_mert_bevandorlonak_neztek_a_baratjat/
http://index.hu/kulfold/eurologus/2015/07/20/magyarorszag_egyedul_maradt_az_eu-ban_menekultugyben/
http://index.hu/belfold/2015/07/21/nagybaracska_menekulttabor/
http://index.hu/belfold/2015/07/21/a_tiszaban_elmerult_megfulladhatott_egy_menekult/
http://www.kormany.hu/en/news/government-has-identified-list-of-safe-countries
http://index.hu/belfold/2015/07/23/mar_sok_giroszosnal_sem_ehetnek_a_menekultek/
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungarians-have-decided-they-do-not-want-illegal-migrants
http://index.hu/belfold/2015/07/25/folyoson_satrakban_es_a_foldon_is_alszanak_a_menekultek_vamosszabadiban/
http://abcug.hu/osszetolt-lehasznalt-priccsekre-zsufoljak-a-menekulteket-vamosszabadiban/
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ékEgy afgán férfit leszúrnak a szerb-magyar határnál.
A MK megemeli a határ-kerítés építésére és fenntartására 
szánt költségvetést 30 milliárd forintra (majdnem 100 
millió euró).   
Négy szíriait kirabolnak Szegeden.
Az állami hatóságok razziát tartanak a Keleti 
pályaudvarnál és kitiltják a menekülteket a metró 
területéről.
Aleksandar Vulin, szerb munkaügyi miniszter azt mondja, 
hogy Magyarországnak szükséges megvédenie a határt, 
hogy megelőzzön egy humanitárius katasztrófát.
26 menekültet, akik Münchenbe szerettek volna eljutni, 
leszállították a vonatokról Győrben  .
Budapest főpolgármestere Tarlós István kijelenti, hogy 
az önkormányzatok akciótervet fognak kidolgozni a 
tranzitzónákkal kapcsolatban.
A MK bejelenti, hogy a kerítés felépítésének akadályozása 
óriási bírságokat jelenthet.
A röszkei vasútállomást újra megnyitják.
A menekültügyi törvénykönyv jogi változásai  hatályba 
lépnek (ezt a parlament július 6-án erősíti meg) .
A határkerítés megépítése Ásotthalomnál befejeződik.
A MK bejelnti, hogy új táborokat hoz létre Sormáson és 
Martonfán, és hogy biztosítva lesz a biztonság ezeken a 
helyeken. 
Kocsis Máté budapesti polgármester beszél arról, hogy a 
város VIII. kerülete „menekülttáborrá” vált .
Budapest főpolgármestere azt mondja, hogy tranzitzónák 
lesznek a városban.
Az Átlátszó megtudja, hogy a MK 380 millió forintot költött 
idegengyülőlő plakátkampányára (kb 1, 2 millió Euró).
67 menekült kerül kórházba Szegeden hasmenéssel.
Új határellenőrzési eszközöket visznek Mohácsra a 
magyar-horvát határ mellé.
18 menekültet elfognak és fogdába küldenek, miután 
Ásotthalomnál megpróbálják átvágni a kerítést.
A MK bejelenti, hogy egy új menekülttábor kerül 
megépítésre a kiskunhalasi Tesco mellett.
A magyar külügyminiszter, Szijjártó azt mondja 
egy német újságban, hogy „nincs szükségünk kvóta 
rendszerre” mert azok az emberek, akik jelenleg érkeznek 
Magyarországra „nem igazi menekültek”.
Sormáson és Martonfán demonstrációkat tartanak a 
megnyíló menekülttáborok ellen. 

Július 27
Július 29

Július 30

Július 31

Augusztus 1

Augusztus 3
Augusztus 4

Augusztus 5

Augusztus 6

Augusztus 7

Augusztus 8

Augusztus 9

Magyarország 19 milliárd forintot fog kapni az EU-tól, 
hogy támogassa az ország menekültellátó rendszerét.
A belügyminisztérium fegyveres őröket kezd el 
alkalmazni, hogy őrizzék az új menekült táborokat.
A hivatalos hozzáállás a kerítéshez ismét megváltozik: A 
kormány most azt mondja, hogy egy dupla korlátra lesz 
szükség a magyar-szerb határ egész hosszán.
A bejelentett tranzitzónákat végül lérehozzák Budapesten 
és víz, illetve más alapszükségleteket biztosító 
felszereléseket helyeznek ki a Keleti pályaudvaron és más 
helyeken. 
Egy tranzitzóna nyílik a budapesti Nyugati 
pályaudvaron is . 
A MK 2,5 milliárd forintot kér (kb 8 millió euró) az EU-tól 
a menekültek fogadására. 
A MK azt állítja magáról, hogy túlteljesít a Schengeni 
határ védelmében és felhasználja a „rendelkezésére 
álló forrásokat és technikai eszközöket”, hogy „ellássa 
feladatait”, mint a Frontex rendszer része.
Orbán Viktor miniszterelnök terveket ad ki arról, 
hogy határőröket fog alkalmazni, hogy menekülteket 
keressenek a határmenti területeken.
Magyarország korábbi miniszterelnöke Boross Péter 
azt mondja, hogy az a „baj” a menekültekkel, hogy nem 
fehérek.   
Ausztria nem engedi át a vonatokat Hegyeshalomnál. 
Embercsempészeket kapnak el Budapesten, akik 39 
menekültet zsúfoltak be egy kocsiba.
Budapest főpolgármestere Tarlós István azt mondja, hogy 
a szituáció a Keleti pályaudvarnál elviselhetetlenné kezd 
válni és lehetetlen irányítani.
A magyar-szerb határnál épülő kerítésből, 175 
kilométerből 110 készen van, miközben az emberek 
úgy kelnek át rajta, hogy hálózsákokkal fedik le, hogy 
megvédjék magukat.
A rendőrség razziázik a Keleti pályaudvarnál és 
embereket szednek le a nyugat felé tartó vonatokról.  
Pintér Sándor belügyminiszter jóváhagyja a 
határvadászokat, 800 „rendvédelmi szakembert” kellene 
bevetni kezdetben.
A budapesti főpolgármester fontolgatja a városban 
található tranzitzónák megszüntetését és a VII. kerületbe 
való áthelyezésüket.

Augusztus 10

Augusztus 11

Augusztus 12

Augusztus 14

Augusztus 17

Augusztus 18

Augusztus 19

Augusztus 21

Augusztus 22

Augusztus 23

Augusztus 25

http://index.hu/kulfold/2015/07/27/halalra_keseltek_egy_menekultet_a_szerb_hatarnal/
http://index.hu/belfold/2015/07/29/22_2_milliarddal_emeli_meg_a_kormany_a_menekultkerdesre_szant_osszeget/
http://index.hu/belfold/2015/07/29/negy_szir_illegalis_bevandorlot_raboltak_ki_szegeden/
http://index.hu/belfold/2015/07/30/menekultektol_kiuritik_a_keleti_palyaudvart/
http://index.hu/belfold/2015/07/30/katasztrofalis_kovetkezmenyekhez_vezethet_a_magyar_hatarzar/
http://index.hu/belfold/2015/07/30/26_menekultet_szallitottak_le_a_becsi_vonatrol_gyorben/
http://index.hu/belfold/2015/07/31/tarlos_eszrevette_hogy_budapesten_is_vannak_menekultek/
http://index.hu/kulfold/2015/07/31/az_osztrak_alkancellar_megerti_a_keritest/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/old-roszke-horgos-border-crossing-station-re-opened
http://index.hu/belfold/2015/08/01/matol_szigorodtak_a_menekultugyi_torvenyek/
http://index.hu/belfold/2015/08/01/matol_szigorodtak_a_menekultugyi_torvenyek/
http://index.hu/belfold/2015/08/03/epitik_a_keritest_asotthalomnal/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior/news/the-government-will-provide-everything-to-ensure-security-in-martonfa-and-sormas
https://www.facebook.com/kocsismate/posts/10153304026648241
http://index.hu/belfold/2015/08/05/igy_ad_tul_gyorsan_a_fovaros_a_menekulteken/
http://blog.atlatszo.hu/2015/08/380-millio-forintbol-szitja-a-gyuloletet-a-kormany-a-menekultek-ellen/
http://index.hu/belfold/2015/08/06/korhazba_kerult_67_menekult_szegeden/
http://index.hu/belfold/2015/08/06/mar_nincsen_lathatatlan_folt_a_hataron/
http://index.hu/belfold/2015/08/07/megtortent_az_elso_keritesatvagas/
http://index.hu/belfold/2015/08/07/kiskunhalas_menekulttabor_befogadoallomas_kerites_2015_migransok_menekultek/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/with-genuine-refugees-there-is-no-need-for-quotas
http://index.hu/belfold/2015/08/09/osszefog_a_menekulttaborok_ellen_sormas_es_martonfa/
http://index.hu/belfold/2015/08/10/egyre_kevesbe_igazak_a_kormany_menekultellenes_szolamai_az_eu/
http://nol.hu/belfold/fegyveres-oroket-toboroznak-a-vasfuggonyhoz-1556643
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/a-double-border-barrier-is-needed-along-the-entire-length-of-the-hungarian-serbian-border
http://index.hu/belfold/2015/08/12/tranzitzona_palyaudvar_menekult_migrans_budapest/
http://index.hu/belfold/2015/08/14/megnyilt_a_tranzitzona_a_nyugatinal_is/
http://index.hu/kulfold/eurologus/2015/08/14/2_5_milliardot_kerunk_az_eu-tol_a_migransok_fogadasara/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior/news/hungary-is-overachieving-in-the-protection-of-the-schengen-borders
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior/news/hungary-is-using-its-available-resources-and-technical-means-to-fulfil-its-duties-as-part-of-the-frontex-cooperation
http://index.hu/belfold/2015/08/18/orban_hatarvadasz_szazadokat_kuld_a_bevandorlokra/
http://index.hu/belfold/2015/08/19/boross_peter_etnikai_konfliktus_borszin_bevandorlas/
http://index.hu/belfold/2015/08/19/ausztria_lezarta_a_vasuti_atkelot_hegyeshalomnal/
http://index.hu/belfold/2015/08/19/nyolcadik_kerulet_embercsempeszek/
http://index.hu/belfold/2015/08/21/tarlos_szerint_a_keleti_palyaudvarnal_kezelhetetlenne_valt_a_helyzet/
http://index.hu/belfold/2015/08/22/mar_majdnem_kesz_a_vasfuggony_de_igy_is_jonnek_a_menekultek/
http://index.hu/belfold/2015/08/22/halozsakon_masztak_at_a_drotkeritest/
http://index.hu/belfold/2015/08/23/rendoroket_vezenyeltek_a_keletihez_menekulteket_szallitottak_le_a_vonatrol/
http://index.hu/belfold/2015/08/24/pinter_rabolintott_a_hatarvadasz_egysegre/
http://index.hu/belfold/2015/08/26/hatarzar_kerites_rendorseg_hatarvadasz_rendortiszti_szakkozepiskolas/
http://index.hu/belfold/2015/08/25/tarlosnak_elege_lett_a_tranzitzonakbol/
http://index.hu/belfold/2015/08/26/tarlos_a_vii._keruletbe_viszi_a_menekulteket/
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ékA MK odarendeli a hadsereget a magyar-szerb határhoz
Könnygázt használnak Röszkénél, míg 200-250 ember 
megszökik a táborból. 
Egy buszt találnak Ausztriában 71 halott menekülttel 
A Miniszterelnökséget vezető államtitkár Lázár János 
bejelenti, hogy az EU nem volt képes megvédeni 
határait, a magyar parlament elismerné az új „illegális 
migrációról” szóló törvényt, mely szerint a börtönök 
jelenleg elegendő hellyel rendelkeznek, hogy el tudják 
szállásolni a határátlépő migránsokat. A tranzitzónák 
fenntartása 77 millió forintba kerül/hónap.
A MK figyelmeztet a „fokozottan agresszív migránsokr
A Keletiben lévő menekülteknek megengedik, hogy 
felszálljanak az Ausztirába és Németországba induló 
vonatokra. 
Nagy felfordulás a Keleti pályaudvaron, miközben 
Bécsben több ezren tüntetnek a menekülteket támogatva.
A magyar hatóságok lezárják a Keleti pályaudvart, 
miközben több tüntetés kibontakozik ott.
Folytatódnak a tüntetések a Keleti pályaudvarnál, az 
emberek szabad továbbutazást követelnek Ausztriába és 
Németországba . 
Az MK elindít egy új „információs kampányt” az „illegális 
migráció” ellen.
Orbán Viktor találkozik az Európai Parlament, az Európai 
Bizottság és az Európai Tanács elnökeivel Brüsszelben, 
hogy megvitassák a migrációs ügyeket. 
A Keleti pályaudvar ismét megnyitja kapuit de a vonatok 
megállnak az osztrák határnál és néhány embert 
beleegyezésük nélkül elvisznek a bicskei táborba; a 
közleményeket csak magyar nyelven mondják be. 
A bicskei állomáson rekedt menekültek tiltakoznak.
Migránsok kezdenek el sétálni Ausztria irányába a 
Keletiből. 
Ausztria és Németország bejelenti, hogy a „vészhelyzetre” 
való tekintettel befogad menekülteket Magyarországról.
Késő éjszaka, a MK rendkívüli megbeszélést hív össze a 
vészhelyzet miatt, ahol Orbán Viktor nem jelenik meg, 
mert éppen focit néz. 
4500 menekültet szállítanak át az osztrák határon egy 
éjszaka alatt. 
Focihuligánok támadnak meg menekülteket a II. János 
Pál pápa téren.

Augusztus 26

Augusztus 27

Augusztus 28
Augusztus 31

Szeptember 1

Szeptember 2

Szeptember 3

Szeptember 4

Szeptember 5

Több ezren érkeznek Ausztriába és Németországba 
miután újra megnyitották a határokat.
Az MK elindítja információs kampányát a bevándorlási 
tranzit útvonalakról.
Osztrák adománykonvoj indul Magyarországra, hogy 
segítsen a Bécsbe utazó menekülteknek.
A Keleti pályaudvar üres, a Röszkén lévők száma 
növekszik a szerb határ mellett.
A Magyar Honvédelmi miniszter Hende Csaba lemond a 
menekültkrízis kapcsán.
Több száz ember rekedt Röszkén, de csak egy buszt 
küldenek, hogy felvegye őket. Ez tüntetésekhez vezet, 
amelyen több és több ember kéri, hogy elhagyhassa 
az ideiglenes tábor területét. A menekültek áttörik a 
rohamrendőrökből álló kordont. A rendőrök könnygázt 
vetnek be. 
A magyar operatőrnőről készült videó, amint megrúg egy 
menekültet elterjed a világhálón.
Több százan gyalogolnak Röszkéről Budapestre.
Menekültek százai szállnak fel a Keleti pályaudvarról 
Hegyeshalom felé tartó vonatokra.
3800 katonát helyeznek át Magyarország déli határához.
14 buszt küldenek Röszkére, hogy vegyen fel embereket.
Isten hozott menekültek – Szolidaritás napi tiltakozásokat 
szerveznek mindenhol Európában.  
Németország átmeneti határ ellenőrzéseket vezet be az 
osztrák határátkelőknél.
Az utolsó menekültek is buszra szállnak Röszkénél.
A rendőrség elkezdi végrehajtani az új törvényt  és 
letartóztat embereket „illegális határátlépésért” és 
azért, mert kárt tettek az állam tulajdonában azzal, hogy 
keresztül vágták a kerítést.
A rendőrség könnygázt vet be a Röszkén menedéket kérő 
emberek ellen, ami erőszakos jelenetekhez vezet.  
Egy interjúban Orbán azt állítja, hogy a „menekült krízis” 
a „liberális ideológia krízise”. A miniszterelnök szintén 
bejelenti, hogy lesz egy kerítés a magyar-horvát határon is.
Az Egyesült Nemzetek főtitkára elítéli a menedéket 
kereső emberek elleni rendőrtámadásokat.
 88 magyar ügyvéd ír alá egy levelet, amelyben tüntetnek 
a kormány menekültpolitikája ellen. 
35 embert gyanúsítanak meg illegális határátkeléssel 
Szeged déli bíróságán.  

Szeptember 6

Szeptember 7

Szeptember 8

Szeptember 9

Szeptember 11

Szeptember 12

Szeptember 13

Szeptember 14
Szeptember 15

Szeptember 16

Szeptember 17

http://index.hu/belfold/2015/08/26/nemeth_szilard_bevandorlok/
http://index.hu/belfold/2015/08/26/konnygazt_vetettek_be_a_roszkei_menekulttabornal/
http://index.hu/belfold/2015/08/26/ketszaz_menekult_szeledt_szet_roszkenel/
http://index.hu/belfold/2015/08/27/lazar_janos_kormanyinfo_20_tajekoztatoja/
http://index.hu/belfold/2015/08/28/bm_agresszio/
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/minden_vonatot_atengedtek_az_osztrak_hataron/
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/ekkora_volt_a_tomeg_a_roham_elott/
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/becs_tuntetes/
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/01/migrant-crisis-hungary-closes-main-budapest-station
http://edition.cnn.com/2015/09/01/europe/europe-migrant-crisis/
http://edition.cnn.com/2015/09/01/europe/europe-migrant-crisis/
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/information-campaign-against-illegal-migration
http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/handling-the-migrant-crisis-is-not-an-issue-of-strategy-but-of-regulation
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/mav_hegyeshalomrol_es_szobrol_mennek_a_nyugat-europaba_tarto_vonatok/
http://www.migszol.com/refugee-camps--detention-centers.html
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/csendes_ejszaka_hangos_reggel_bicsken/
https://www.facebook.com/migszolcsoport/videos/962527900465037/
http://www.ft.com/cms/s/0/f56c5408-52fd-11e5-8642-453585f2cfcd.html#slide0
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior/news/4500-migrants-transported-to-the-austrian-border-overnight-international-train-services-to-recommence
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/menekulteket_vertek_az_ultrak_a_ii._janos_pal_papa_teren/
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/refugees-austria-hungary-150905085319754.html
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/information-campaign-launched-along-immigration-transit-routes
http://www.aljazeera.com/news/2015/09/austrian-aid-convoy-heads-hungary-refugees-150906142209841.html
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/nagy_hideg_ejszakan_vannak_tul_roszkenel_a_menekultek/
http://www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office/news/minister-of-defence-csaba-hende-resigns
http://www.nbcnews.com/storyline/europes-border-crisis/frustrated-migrants-break-free-refugee-camp-roszke-hungary-n423431
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/08/hungarian-nationalist-tv-camera-operator-filmed-kicking-refugee-children
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/hungary/11854673/Refugees-run-along-railway-lines-in-Hungary-for-a-new-life-in-Europe.html
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/mintegy_ezren_akartak_feljutni_a_12_10-es_hegyeshalom_fele_tarto_vonatra/
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-defence/news/there-are-already-3-800-soldiers-at-the-southern-border
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/14_csuklos_busz_varja_a_menekulteket_roszken/
https://www.facebook.com/events/133823013631417/
http://index.hu/belfold/2015/08/31/menekultek_bevandorlok_krizis_percrol_percre/?p=6
http://444.hu/2015/09/14/roszke-hatarzar-utolso-menekult-video/
http://www.bbc.com/news/world-europe-34260071
http://index.hu/belfold/2015/09/16/orban_a_menekultvalsaggal_vege_a_liberalis_blablanak/
http://index.hu/belfold/2015/09/16/orban_kerites_epul_a_horvat_hatar_bizonyos_reszeire_is/
http://www.bbc.com/news/world-europe-34275400
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1468108746829248&id=1468058366834286&hc_location=ufi
http://index.hu/belfold/2015/09/15/menekult_lezart_hatar_roszke_valsaghelyzet_menekultvalsag/35_menekult_ellen_inditottak_buntetoeljarast/
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ékTöbb ezer ember érkezik Magyarországra Horvátországból 
és a MK elszállítja őket az osztrák határig. 
A MK főtanácsosa azt mondja, hogy a magyar hadsereg 
kerül a horvát határhoz és hogy diplomáciai összetűzések 
vannak Horvátország és Magyarország között. 
Több ezer menedéket kereső ember érkezik 
Magyarországra továbbra is. A MK elszállítja őket 
Ausztriába.
Orbán Viktor beszédet tart a parlamentben és azt állítja, 
hogy Magyarország veszélyben van. Magyar hirdetések 
jelennek meg jordán újságokban, melyekben az áll, 
illegális Magyarországra jönni.
A Magyar Parlament nyílt levelet küld az Európai 
Uniónak, amelyben hibáztatja az EU-t a nyári események 
miatt. Az Európai Parlament szavazást tart és elismeri a 
menekültügyi kvóta rendszert, habár Magyarország ellenzi.
Orbán elutasítja a „morális imperializmust” 
Németországból .
Egy magas szintű EU találkozó kerül összehívásra 
Brüsszelben Magyarország és más országok helyzetéről. 
A vezetők döntenek egy hot spot rendszerről és a 
menekültek áthelyezéséről más európai országokba.  
Lázár János bejelenti, hogy egy kerítés kerül megépítésre 
Magyarország horvát és román határain.
A naponta Magyarországra érkező menekültek száma 
ezrével növekszik, elérve a 8000 főt.
Szijjártó Péter külügyminiszter azt állítja egy interjúban 
a BBC-vel, hogy Magyarország ellen egy külföldi 
médiakampány zajlik és megismétli, hogy a MK Szerbiát 
biztonságos harmadik országnak tekinti menedékkérők 
számára.  
Ausztria és Németország kormányai szigorúbb 
menekültügyi politikát vitatnak meg. 
A jól ismert politikus, Kósa Lajos azt állítja, hogy a 
muszlimok integrációja „lehetetlen”.
Orban azt állítja, hogy a menedékkérők egy „hadseregre” 
hasonlítanak.
Kósa bejelenti, hogy a debreceni menekülttábor bezárásra 
kerül az év végéig.  
A Fidesz bejelenti, hogy nem fogja elfogadni az áttelepítési 
kvótákat és készen áll bíróságra vinni az ügyet. 

Szeptember 18

Szeptember 19

Szeptember 21

Szeptember 22

Szeptember 23

Szeptember 24

Szeptember 25

Szeptember 30

Október  1

Október  2

Október  3

Október  5

Az Európai Bizottság bejelenti, hogy súlyos kétségei 
vannak a magyar menekültügyi törvényekkel és a röszkei 
eseményekkel  kapcsolatban .
A Visegrádi négyek csoportja megállapodik abban, hogy 
szorosabban fognak együttműködni, hogy „kontrollálják” 
a migrációt. 
Lázár János bejelenti, hogy a magyar-horvát határon a 
kerítés készen van, ezáltal pár napon belül hatékonyan 
lezárul a határ. 

Október  6

Október 9

Október 15

http://index.hu/belfold/2015/09/21/orban_viktor_veszelyben_van_magyarorszag/
https://twitter.com/Tarakiyee/status/645870908788240384/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
http://index.hu/belfold/2015/09/22/a_fidesz_uzent_az_eu-nak_brusszel_miatt_halnak_meg_menekultek/
http://bbj.hu/politics/eu-approves-quotas-hungary-opposes-measure_104533
http://index.hu/belfold/2015/09/21/ausztria_magyarorszag_szerbia_horvatorszag_menekultvalsag/pentek_8159/
http://index.hu/belfold/2015/10/01/kosa_remenytelen_a_muszlimok_integracioja/
http://index.hu/belfold/2015/10/02/orban_a_menedekkerok_egy_hadseregre_hasonlitanak/
http://index.hu/belfold/2015/10/02/debrecen_menekulttabor_bezaras/
http://index.hu/belfold/2015/10/05/a_fidesz_kemenyen_fellep_a_menekultkvotak_ellen_a_birosagig_is_elmenne/
http://index.hu/kulfold/2015/10/06/brusszel_menekultugy_szabalyok/





