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2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 

egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló  

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel 

[Vastag betűvel szedve a 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), vékony betűvel a 301/2007. (XI. 9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szövege.] 

Az Országgyűlés a hazájukat elhagyni kényszerülők emberi jogainak és alapvető szabadságainak 

védelmére, 

figyelemmel a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire, valamint a nemzetközi jog 

általánosan elismert alapelveire, 

az Európai Unió menekültpolitikája, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 

alapuló térség létrehozásához fűződő érdek szem előtt tartásával, 

tiszteletben tartva a nemzeti migrációs hagyományokat és a nemzetközi közösség befogadó 

szellemiségét, 

elismerve és támogatva a védelemben részesülők segítésében részt vállaló társadalmi szervezetek 

tevékenységét,  

az Alkotmány 65. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében 

a menedékjogról a következő törvényt alkotja: 

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint (2) 

bekezdésében, illetve 

- a 111. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében, 

- a 113. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában, 

- a 115. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,  

- a 116. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény 111. § (1) bekezdés g), k) és l) pontjában,  

- a 114. § tekintetében a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, 

valamint  

- a 112. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 
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I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya 

1. § 

(1) E törvény szabályozza a Magyar Köztársaság által nyújtott menedékjog tartalmát, a 

menekültként, oltalmazottként, valamint menedékesként történő elismerés (a továbbiakban együtt: 

elismerés) feltételeit, továbbá az elismerésre, illetve annak visszavonására irányuló eljárást. 

(2) E törvény rendelkezéseit arra a külföldire kell alkalmazni, aki elismerés iránti kérelmet nyújtott 

be, vagy menedékjogot élvez. 

Értelmező rendelkezések 

2. § 

E törvény alkalmazásában 

a) külföldi: a nem magyar állampolgár és a hontalan; 

b) hontalan1: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának; 

c) menedékjog: jogcím a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra, egyidejű védelem a 

visszaküldés, a kiutasítás és a kiadatás ellen; 

d) kiegészítő védelem2: az oltalmazottat megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége; 

e) ideiglenes védelem3: a menedékest megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége; 

f) kísérő nélküli kiskorú4: az a tizennyolcadik életévét be nem töltött külföldi, aki jogszabály vagy 

szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett a Magyar Köztársaság 

                                                 
1 A hontalan fogalma a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló 1954-es New York-i Egyezmény definíciójával 
pontosan megegyezik. 
2 A kiegészítő védelem fogalma a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyek menekültként 
való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 
29-i, 2004/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: kvalifikációs irányelv) 2. cikk f) pontja alapján meghatározott 
definíció.  
„2. cikk f) „kiegészítő védelmi jogállás”: harmadik ország állampolgárának, illetve hontalan személynek valamely 
tagállam által kiegészítő védelemre jogosult személyként történő elismertsége;” 
3 A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem 
minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek 
viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 
20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: ideiglenes védelemről szóló irányelv) 2. cikk a) pontja alapján 
meghatározott definíció. Az angol szövegben „temporary protection” kifejezés szerepel, amely egyaránt fordítható 
ideiglenes, illetve átmeneti védelemként. 
„2. cikk: Ezen irányelv alkalmazásában: 
a) az "átmeneti védelem" kivételes jellegű eljárás, amelynek célja a hazájukba visszatérni nem képes, lakóhelyüket 
elhagyni kényszerült, harmadik országból származó személyek tömeges beáramlása vagy várható tömeges 
beáramlása esetén azonnali és átmeneti védelem biztosítása az ilyen személyek részére, különösen akkor, ha 
annak kockázata is fennáll, hogy a menekültügyi rendszer nem lesz képes ezt a beáramlást feldolgozni anélkül, 
hogy az hátrányosan ne érintené annak hatékony működését az érintett, illetve a védelemért folyamodó más 
személyek érdekében;” 
4 A kísérő nélküli kiskorú fogalmának meghatározása a kvalifikációs irányelv 2. cikk i) pontja alapján történt.  
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területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig, amíg ilyen személy 

felügyelete alá nem kerül; 

g) származási ország5: az állampolgárság, illetve hontalan személy esetén a szokásos tartózkodási 

hely szerinti ország vagy országok; 

h) biztonságos származási ország6: az az ország, amely szerepel az Európai Unió Tanácsának a 

biztonságos származási országnak tekintendő harmadik országokról szóló minimumlistáján, illetve a 

Kormány rendeletében nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok listáján, 

vagy ezen listákon lévő országok egy része; a származási országnak bármelyik listán való szereplése 

az elismerést kérő személy tekintetében megdönthető vélelmet állít fel, amely szerint ebben az 

országban, illetőleg az ország egy részében általában és következetesen nem tapasztalható 

üldöztetés, nem alkalmaznak kínzást, sem kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy 

büntetést, és amely ország ezen jogok és szabadságok megsértése ellen hatékony jogorvoslati 

rendszert biztosít; 

i) biztonságos harmadik ország7: a kérelmező vonatkozásában az az állam, ahol a kérelmező a 

Magyar Köztársaság területére érkezését megelőzően tartózkodott vagy annak területén átutazott, 

                                                                                                                                                                            

„2. cikk i) „kísérő nélküli kiskorú”: harmadik ország olyan állampolgára, illetve olyan hontalan személy, aki 18. 
életévét még nem töltötte be, ha a jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete 
nélkül lépett a tagállamok területére, mindaddig, amíg ilyen személy tényleges felügyelete alá nem kerül; ide 
tartoznak azon kiskorúak is, akik a tagállamok területére történt belépést követően maradtak felügyelet 
nélkül;” 
Ugyanez a definíció szerepel a családegyesítésről szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi irányelvben (a 
továbbiakban: családegyesítési jogról szóló irányelv), a menedékkérők befogadása minimumszabályainak 
megállapításáról szóló, 2003. január 27-i, 2003/9/EK irányelvben (a továbbiakban: befogadási irányelv), valamint a 
harmadik ország állampolgárságával rendelkező, kísérő nélküli kiskorúakról szóló, 1997. június 26-i tanácsi 
állásfoglalásban (a továbbiakban: kísérő nélküli kiskorúakról szóló tanácsi állásfoglalás). Ugyancsak ez a fogalom 
szerepel a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben is. 
5 A származási ország fogalma a kvalifikációs irányelv 2. cikk k) pontja alapján került meghatározásra. 
„2. cikk k) „származási ország”: az állampolgárság, illetve hontalan személyek esetében a korábbi szokásos 
tartózkodási hely szerinti ország vagy országok.”  
6 A  a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól szóló 
2005. december 1-i 2005/85/EK tanácsi irányelv a továbbiakban: eljárási irányelv) 29. cikk (1) bekezdése, 30. cikk 
(1) bekezdése,valamint II. Melléklete alapján meghatározott rendelkezés. 
„29. cikk (1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően 
minősített többséggel elfogadja azon harmadik országok közös minimumlistáját, amelyek a II. melléklettel 
összhangban biztonságos származási országnak tekintendők.” 
„30. cikk (1) A 29. cikk sérelme nélkül a tagállamok fenntarthatnak vagy bevezethetnek olyan jogszabályokat, 
amelyek a II. melléklettel összhangban lehetővé teszik, hogy a menedékjog iránti kérelmek elbírálása céljából a 
közös minimumlistán nem szereplő harmadik országokat nemzeti szinten biztonságos származási országgá 
nyilvánítsanak. Ez magában foglalhatja egy ország egy részének biztonságossá nyilvánítását is, amennyiben a II. 
melléklet feltételei ezen országrész tekintetében teljesülnek. 
„II. MELLÉKLET – A biztonságos származási országok kijelölése a 29. cikk, és a 30. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazásában 
Egy ország akkor tekinthető biztonságos származási országnak, ha a jogi helyzete és a demokratikus rendszerben 
való jogalkalmazás helyzete és az általános politikai körülmények alapján kimutatható, hogy általában és 
következetesen nem tapasztalható a 2004/83/EK irányelv 9. cikkében meghatározott üldöztetés; nem alkalmaznak 
kínzást, sem kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot vagy büntetést; és nem fenyeget általános erőszak 
sem nemzetközi, sem belső fegyveres konfliktushelyzetekben. 
7 Az eljárási irányelv 27. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés, amelynek a) pontja kiegészült a 
súlyos sérelemre való utalással. 
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és lehetősége volt arra, hogy menekültkénti elismerés vagy kiegészítő védelem iránti kérelmet 

nyújtson be, feltéve, hogy a menekültügyi hatóság meggyőződött arról, hogy az adott országban 

ia) a kérelmező életét és szabadságát nem fenyegeti veszély faji vagy vallási okból, nemzeti 

hovatartozása, valamely társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai meggyőződése miatt, illetve 

nincs kitéve súlyos sérelem veszélyének, 

ib) a Genfi Egyezménnyel összhangban tiszteletben tartják a visszaküldés tilalmának elvét, 

ic) elismerik és alkalmazzák a nemzetközi jog azon szabályát, amely szerint a kérelmező olyan 

ország területére nem utasítható ki, ahol halálbüntetésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek lenne kitéve, és  

id) biztosított a Genfi Egyezménnyel összhangban álló védelem; 

j) családtag8: a külföldi 

ja) házastársa,  

jb) kiskorú gyermeke (ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is),  

jc) szülője, ha az elismerését kérő kiskorú; 

k) különleges bánásmódot igénylő személy9: olyan kiszolgáltatott személy – különösen a kiskorú, a 

kísérő nélküli kiskorú, az idős, a fogyatékkal élő személy, a várandós nő, a kiskorú gyermeket 

                                                                                                                                                                            

„27. cikk  (1) A tagállamok csak akkor alkalmazhatják a biztonságos harmadik ország elvét, ha az illetékes 
hatóságok meggyőződtek arról, hogy a menedékkérőnek az érintett harmadik országban az alábbi elvekkel 
összhangban levő bánásmódban részesül: 
a) az életét és a szabadságát nem fenyegeti veszély faji, vallási, nemzetiségi vagy valamely társadalmi csoporthoz 
tartozás vagy politikai meggyőződés miatt; 
b) a genfi egyezménnyel összhangban tiszteletben tartják a visszaküldés tilalmának elvét; 
c) tiszteletben tartják a nemzetközi jog azon szabályát, miszerint a kérelmező olyan ország területére nem 
utasítható ki, 
ahol kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve; és 
d) a menekültstátusz kérelmezésének lehetősége biztosított, és a menekültstátusz megadása esetén biztosított a 
genfi egyezménnyel összhangban való védelem.”  
8 A családtag definíciója a kvalifikációs irányelv 2. cikk h) pontja, valamint az ideiglenes védelemről szóló irányelv 
15. cikke alapján került meghatározásra: 
„2. cikk h) családtagok: a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személy alábbi olyan családtagjai, 
akik a nemzetközi védelem iránti kérelemmel összefüggésben a kérdéses tagállamban tartózkodnak, amennyiben a 
családi kötelék már a származási országban is fennállt: 
– a menekült, illetve a kiegészítő védelemben részesített személy házastársa vagy nőtlen/hajadon élettársa, 
amennyiben az érintett tagállam harmadik ország állampolgáraira vonatkozó idegenrendészeti jogszabályai vagy 
gyakorlata az élettársakat a házaspárokhoz hasonló módon kezeli, 
– az első francia bekezdésben említett pár kiskorú gyermekei, valamint a menekült, illetve a kiegészítő védelemben 
részesített személy kiskorú gyermekei, amennyiben azok eltartottak és nem házasok, tekintet nélkül arra, hogy 
törvényes házasságban vagy azon kívül születtek, illetve a nemzeti jog rendelkezései szerint örökbefogadottak-e. 
15. cikk 
(1) E cikk alkalmazásában a már a származási országban meglévő, de a tömeges beáramlással járó körülmények 
következtében szétszakadt családok esetében a következő személyeket kell családtagnak tekinteni: 
a) a családegyesítő házastársa, vagy a vele tartós kapcsolatban élő élettársa abban az esetben, ha a tagállam 
törvényei, illetve joggyakorlata idegenrendészeti jogszabályaiban az élettársi kapcsolatot a házastársi kapcsolathoz 
hasonlóan kezeli; a családegyesítő, illetve a családegyesítő házastársa nőtlen/hajadon kiskorú gyermekei, tekintet 
nélkül arra, hogy azok házasságban, házasságon kívül született vagy fogadott gyermekek; 
b) más közeli hozzátartozók, akik a család tagjaként együtt éltek a tömeges beáramláshoz vezető események 
idején, és akiket abban az időben teljes vagy jelentős mértékben a családegyesítő tartott el.”  
9 A különleges bánásmódot igénylő személy fogalma a kvalifikációs irányelv 20. cikk (3) és (4) bekezdése szerint 
került meghatározásra: 
„20. cikk (3) A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek végrehajtása során figyelembe veszik a sérülékeny 
csoporthoz tartozó személyek, mint például kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, 
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egyedül nevelő szülő, valamint a kínzást, nemi erőszakot vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális 

erőszak más súlyos formáját elszenvedett személy –, aki egyéni helyzetére tekintettel sajátos 

szükségletekkel rendelkezik. 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § 

A biztonságos származási országra és a biztonságos harmadik országra vonatkozó rendelkezések alkalmazása 

(1) Az Európai Unió Tanácsának (a továbbiakban: Tanács) a biztonságos származási országnak tekintendő 

harmadik országokról szóló minimumlistáján (a továbbiakban: minimumlista) szereplő valamely ország nem 

tekinthető biztonságos származási országnak, ha  

a) a Tanács határozattal kezdeményezi az Európai Unió Bizottságánál (a továbbiakban: Bizottság), hogy nyújtson 

be javaslatot a harmadik ország minimumlistáról való törlése iránt10, vagy 

b) a Magyar Köztársaság kezdeményezi a Bizottságnál, hogy nyújtson be javaslatot a Tanácshoz a harmadik ország 

minimumlistáról való törlése iránt11.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség kezdő napja 

a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a Tanács határozatának meghozatalát követő nap; 

b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben azt a napot követő nap, amelyen a Magyar Köztársaság a Bizottsághoz 

intézett kezdeményezéséről a Tanácsot írásban tájékoztatja. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megszűnik12 

a) a kezdő naptól számított három hónap elteltével, kivéve, ha a Bizottság ez idő alatt javaslatot tesz a harmadik 

ország minimumlistáról való törlésére; 

b) a Tanácsnak a harmadik ország minimumlistáról való törlésére vonatkozó javaslatot elutasító határozata 

meghozatalának napján. 

(4) A nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országokról a menekültügyért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Bizottságot13. 

                                                                                                                                                                            

időskorúak, várandós nők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a 
pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formái áldozatainak sajátos helyzetét. 
(4) A (3) bekezdés csak azon személyekre alkalmazandó, akik különös szükségleteit helyzetük egyedi értékelését 
követően elismerték.”  
Lényegében azonos definíció szerepel a befogadási irányelv 17. cikk (1) - (2) bekezdésében is. 
„17. cikk (1) A tagállamok a II. fejezetnek a befogadás anyagi feltételeire és az egészségügyi ellátására vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtására hozott nemzeti jogszabályaikban figyelembe veszik az olyan kiszolgáltatott 
személyek egyedi helyzetét, mint a kiskorúak, a felügyelet nélküli kiskorúak, a mozgássérültek, az idősek, a 
várandós nők, a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint kínzáson, nemi erőszakon vagy a pszichikai, 
fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáján átesett személyek. 
(2) Az (1) bekezdést csak azokra a személyekre kell alkalmazni, akikről helyzetük egyéni értékelése nyomán 
megállapították, hogy különleges elbánást igényelnek. 
10 Az eljárási irányelv 29. cikk (4) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés 
11 Az eljárási irányelv 29. cikk (5) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés 
12 Az eljárási irányelv 29. cikk (7) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés 
13 Az eljárási irányelv 30. cikk (6) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
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(5) Valamely ország biztonságos származási országgá nyilvánítása során különös figyelmet kell fordítani az Európai 

Unió más tagállamától, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától, az Európa Tanácstól, valamint más nemzetközi 

szervezetektől származó információkra.14 

(6) A miniszter rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot azokról az országokról, amelyek vonatkozásában a 

biztonságos harmadik ország elve alkalmazásra kerül15. 

Alapelvek 

3. § 

(1) E törvény rendelkezéseit a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján 

elfogadott egyezménnyel, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. 

napján létrejött jegyzőkönyvvel (a továbbiakban: Genfi Egyezmény), valamint az emberi jogok és az 

alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezménnyel 

összhangban kell alkalmazni.16 

(2) A Magyar Köztársaság által menekültként, oltalmazottként, valamint menedékesként elismert 

személy menedékjogot élvez. 

2. § 

A menedékjogot élvező személyt a Magyar Köztársaság visszafogadja.17 

4. § 

(1) E törvény rendelkezéseinek alkalmazása során a gyermek mindenek felett álló érdekének és 

jogainak figyelembevételével kell eljárni. 18 

                                                 
14 Az eljárási irányelv 30. cikk (5) bekezdésével összhangban megállapított rendelkezés  
„30. cikk (5) Annak felmérése során, hogy egy ország e cikkel összhangban biztonságos származási országnak 
minősül-e, széleskörű információs forrásokat kell alapul venni, különös tekintettel a más tagállamoktól, az UNHCR-
től, az Európa Tanácstól és más megfelelő nemzetközi szervezetektől származó információkra.” 
15 Az eljárási irányelv 27. cikk (5) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
16 Az alapelv a kvalifikációs irányelv 20. cikkével összhangban áll. 
„20. cikk (1) E fejezet rendelkezései nem sértik a Genfi Egyezményben megállapított jogokat.” 
17 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 11. cikke alapján megállapított rendelkezés. 
„11. cikk A tagállam köteles a területén átmeneti védelmet élvező személyt visszafogadni, ha a szóban forgó 
személy az 5. cikkben említett tanácsi határozat által érintett időszakban egy másik tagállam területén marad, vagy 
annak területére jogosulatlanul be akar lépni. A tagállamok kétoldalú megállapodás alapján határozhatnak úgy, 
hogy ezt a cikket nem alkalmazzák.” 
18 Az alapelv megfelel a kvalifikációs irányelv preambuluma (12) bekezdésében, a 20. cikk (5) bekezdésében 
szereplő, valamint a befogadási irányelv 18. és 19. cikkében lefektetett alapelvi rendelkezéseknek, az ideiglenes 
védelemről szóló irányelv 15. cikke (4) bekezdésének, továbbá a gyermek jogairól szóló, New Yorkban 1989. 
november 20-án elfogadott konvenció szabályainak. 
„kvalifikációs irányelv preambulum (12) Ezen irányelv végrehajtása során a tagállamoknak figyelembe kell venniük 
„a gyermek érdekének elsődlegességét”. 
20. cikk (5) bekezdés: E fejezet kiskorúakat érintő rendelkezéseinek végrehajtása során a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük a gyermek érdekének elsődlegességét. 
18. cikk (1) Ezen irányelv kiskorúakat érintő rendelkezéseinek végrehajtása során a tagállamoknak elsődlegesen a 
gyermek érdekeit kell figyelembe venniük. 
befogadási irányelv 18. cikk Kiskorúak 
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(2) E törvény rendelkezéseinek alkalmazása során a család egységének elvét szem előtt kell 

tartani.19 

(3) E törvény rendelkezéseit a különleges bánásmódot igénylő személyek vonatkozásában a 

helyzetükből fakadó sajátos szükségleteik figyelembevételével kell alkalmazni.20 

                                                                                                                                                                            

(1) Ezen irányelv kiskorúakat érintő rendelkezéseinek végrehajtása során a tagállamoknak elsődlegesen a gyermek 
érdekeit kell figyelembe venniük. 
(2) A tagállamok biztosítják olyan kiskorúak rehabilitációs ellátását, akik nemi erőszak, gondatlanság, 
kizsákmányolás, kínzás vagy kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód bármely formájának estek áldozatául, 
illetve akik fegyveres konfliktusok folytán szenvedtek, valamint biztosítják, hogy szükség esetén megfelelő lelki 
gondozást és szaktanácsadást nyújtsanak. 
19. cikk Felügyelet nélküli kiskorúak 
(1) A tagállamok, amint lehetséges, intézkedéseket hoznak arra, hogy a felügyelet nélküli kiskorúak szükség 
szerinti gyámsági képviseletét, vagy, ha szükséges, a kiskorúak ellátásáért és jólétéért felelős szervezet általi 
képviseletét, illetve bármilyen egyéb megfelelő képviseletét biztosítsák. A hatáskörrel rendelkező hatóságok 
rendszeres értékelést végeznek. 
(2) A menedékjog iránti kérelmet benyújtó felügyelet nélküli kiskorúakat az alábbi személyeknél helyezik el a 
területre történő belépésük időpontjától addig, amíg kötelesek elhagyni azt a befogadó tagállamot, ahol a 
menedékjog iránti kérelmet benyújtották, illetve ahol azt kivizsgálják: 
a) felnőtt rokonoknál; 
b) nevelőcsaládnál; 
c) sajátosan kiskorúak ellátására alkalmas befogadó állomásokon; 
d) kiskorúaknak megfelelő más szálláson. 
A tagállamok a legalább 16 éves, felügyelet nélküli kiskorúakat elhelyezhetik a felnőtt menedékkérők számára 
kialakított befogadó állomáson. 
A testvéreket lehetőleg együtt kell tartani, figyelembe véve az érintett kiskorúak érdekeit, különösen pedig 
életkorukat és érettségük fokát. A felügyelet nélküli kiskorúak tartózkodási helyének megváltoztatását a minimumra 
kell korlátozni. 
(3) A tagállamok a felügyelet nélküli kiskorúak védelme során törekednek arra, hogy a lehető leghamarabb 
felkutassák családtagjaikat. Azokban az esetekben, ha a kiskorú, illetve közeli rokonai életét vagy testi épségét 
veszély fenyegetheti, különösen, ha azok a származási országban maradtak, biztonságuk veszélyeztetésének 
elkerülése érdekében gondoskodni kell annak biztosításáról, hogy az e személyekre vonatkozó információk 
beszerzése, feldolgozása és terjesztése bizalmas keretek között történjen. 
(4) A felügyelet nélküli kiskorúak gondozását ellátó személyeknek megfelelő képesítéssel kell rendelkezniük a 
kiskorúak igényei tekintetében, illetve kötelesek azt megszerezni, és a nemzeti jogban előírt titoktartási 
kötelezettség terheli őket minden olyan információval kapcsolatban, amely munkájuk során jut tudomásukra. 
15. cikk (4) E cikk alkalmazása során a tagállamok figyelembe veszik a gyermek érdekeinek legszélesebb körű 
érvényesülését.” 
19 A rendelkezés a kvalifikációs irányelv 23. cikke szellemének megfelelően, valamint a befogadási irányelv 8. 
cikkével összhangban került a törvény szövegébe. 
„23. cikk (1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a családi kapcsolatok fenntarthatóak maradjanak. 
8. cikk A tagállamok megteszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy területükön a család egységét 
adott formájában, amíg lehetséges, fenntartsák, ha a kérelmezők elhelyezéséről az érintett tagállam gondoskodik. 
Ezeket az intézkedéseket a menedékkérő egyetértésével kell végrehajtani.” 
20 A különleges bánásmódot igénylő személy fogalma a kvalifikációs irányelv 20. cikk (3) és (4) bekezdése szerint 
került meghatározásra: 
„20. cikk (3) A tagállamok e fejezet rendelkezéseinek végrehajtása során figyelembe veszik a sérülékeny 
csoporthoz tartozó személyek, mint például kiskorúak, kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékkal élő személyek, 
időskorúak, várandós nők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint a kínzás, nemi erőszak vagy a 
pszichikai, fizikai, illetve szexuális erőszak más súlyos formái áldozatainak sajátos helyzetét. 
(4) A (3) bekezdés csak azon személyekre alkalmazandó, akik különös szükségleteit helyzetük egyedi értékelését 
követően elismerték.”  
Lényegében azonos definíció szerepel a befogadási irányelv 17. cikk (1) – (2) bekezdésében is. 
„17. cikk (1) A tagállamok a II. fejezetnek a befogadás anyagi feltételeire és az egészségügyi ellátására vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtására hozott nemzeti jogszabályaikban figyelembe veszik az olyan kiszolgáltatott 
személyek egyedi helyzetét, mint a kiskorúak, a felügyelet nélküli kiskorúak, a mozgássérültek, az idősek, a 
várandós nők, a kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, valamint kínzáson, nemi erőszakon vagy a pszichikai, 
fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáján átesett személyek. 
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A különleges bánásmódot igénylő személyre vonatkozó szabályok alkalmazása 

3. § 

(1) A menekültügyi hatóság a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) és e rendelet 

rendelkezéseinek alkalmazása során vizsgálni köteles, hogy a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a 

menedékeskénti elismerését kérő (a továbbiakban: elismerését kérő), továbbá a menekült, az oltalmazott és a 

menedékes tekintetében a különleges bánásmódot igénylő személyre vonatkozó szabályok alkalmazásának van-e 

helye. 

(2) Kétség esetén a menekültügyi hatóság orvos- vagy pszichológus szakértő segítségét veheti igénybe annak 

megállapítása érdekében, hogy az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes különleges 

bánásmódot igényel-e. Szakértői vizsgálat csak az érintett személy hozzájárulásával végezhető. 

(3) A menekültügyi hatóság köteles az elismerését kérőt, a menekültet, az oltalmazottat, valamint a menedékest – 

az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven – közérthető módon tájékoztatni a szakértő által elvégzendő 

vizsgálatról, a szakértői vizsgálat eredményének jelentőségéről, továbbá a vizsgálat elvégzéséhez való hozzájárulás 

megtagadásának – a (4) bekezdésben meghatározott – következményeiről. 

(4) Ha az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes a szakértői vizsgálathoz nem járul hozzá, 

rá nézve a különleges bánásmódot igénylő személyre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. 

4. §21 

(1) Ha az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes kísérő nélküli kiskorú, a menekültügyi 

hatóság köteles intézkedni a kiskorú felügyeletéért felelős személy felkutatása iránt, kivéve, ha a menekültügyi 

hatóság tudomására jutott információk alapján feltételezhető, hogy 

a) a kiskorú felügyeletéért felelős személy és a kiskorú között érdekellentét áll fenn, vagy 

b) a kiskorú felügyeletéért felelős személy felkutatása a gyermek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva 

egyéb okból nem indokolt. 

(2) A menekültügyi hatóságnak a kiskorú felügyeletéért felelős személy felkutatása során tett intézkedései nem 

sérthetik a Tv. 42. § (1) bekezdésében, valamint e rendelet 73. §-ában foglaltakat. 

(3) A menekültügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 27. §-a szerinti nemzetközi jogsegély keretében különösen az 

                                                                                                                                                                            

(2) Az (1) bekezdést csak azokra a személyekre kell alkalmazni, akikről helyzetük egyéni értékelése nyomán 
megállapították, hogy különleges elbánást igényelnek. 
21 A kvalifikációs irányelv 30. cikk (5) bekezdése, valamint a befogadási irányelv 19. cikk (3) bekezdésével 
összhangban megállapított rendelkezés. 
„30. cikk (5) A kísérő nélküli kiskorú érdeke elsődlegességének védelmében eljárva, a tagállamok a kiskorú 
családtagjainak mihamarabbi felkutatására törekszenek. Amennyiben a kiskorú, illetve a kiskorú közeli 
hozzátartozóinak élete vagy testi épsége veszélybe kerülhet, különösen amennyiben azok a származási országban 
maradtak, ügyelni kell arra, hogy az érintett személyekre vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása és közlése 
bizalmasan történjen.” 
„19. cikk (3) A tagállamok a felügyelet nélküli kiskorúak védelme során törekednek arra, hogy a lehető 
leghamarabb felkutassák családtagjaikat. Azokban az esetekben, ha a kiskorú, illetve közeli rokonai életét vagy 
testi épségét veszély fenyegetheti, különösen, ha azok a származási országban maradtak, biztonságuk 
veszélyeztetésének elkerülése érdekében gondoskodni kell annak biztosításáról, hogy az e személyekre vonatkozó 
információk beszerzése, feldolgozása és terjesztése bizalmas keretek között történjen.” 
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Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország menekültügyi hatóságához fordulhat, továbbá igénybe veheti az 

ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a Vöröskereszt és Vörös Félhold 

Társaságok Nemzetközi Szövetsége, valamint további – menekültkénti elismerésre, kiegészítő vagy ideiglenes 

védelemre szorulók, illetve menekültek, kiegészítő vagy ideiglenes védelemben részesített személyek 

támogatásával foglalkozó – nemzetközi szervezetek segítségét. 

II. Fejezet 

AZ ELISMERÉSÉT KÉRŐ SZEMÉLY JOGÁLLÁSA 

5. § 

(1) Az elismerését kérő jogosult 

a) az e törvényben meghatározott feltételek szerint a Magyar Köztársaság területén való 

tartózkodásra, valamint a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra jogosító – külön 

jogszabályban meghatározott – engedélyre22; 

b) az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint ellátásra, támogatásra és 

szállásra23; 

c) az elismerés iránti kérelem benyújtásától számított egy éven belül a befogadó állomás területén, 

azt követően a külföldiekre vonatkozó általános szabályok szerint történő munkavégzésre24; 

                                                 
22 Az eljárási irányelv 7. cikke és a befogadási irányelv 6. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„7. cikk A tagállamban maradás joga a kérelem elbírálásának ideje alatt 
(1) A kérelmezők részére engedélyezni kell, hogy kizárólag az eljárás lefolytatása céljából a tagállamban 
maradhassanak mindaddig, amíg az eljáró hatóság a III. fejezet rendelkezései szerinti elsőfokú határozatot meg 
nem hozta. A tagállamban maradás joga tartózkodási engedélyre nem jogosít eljáró hatóság. 
6. cikk Dokumentáció 
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezőt kérelmének az illetékes hatósághoz történt benyújtását követő 
három napon belül olyan, a nevére kiállított okmánnyal lássák el, amely igazolja menedékkérő státusát, vagy 
tanúsítja, hogy kérelme elbírálásának vagy vizsgálatának ideje alatt a tagállam területén tartózkodhat. 
Ha az okmány birtokosa a tagállam egész területén vagy annak egy részén nem mozoghat szabadon, az 
okmánynak ezt is tanúsítania kell. 
(2) A tagállamok kizárhatják e cikk alkalmazását a menedékkérő fogva tartása esetén, valamint a határon 
benyújtott menedékjog iránti kérelem vizsgálata idején, illetve olyan eljárás keretében, amely arról dönt, hogy a 
kérelmező jogosult-e egy tagállam területére jogszerűen belépni. Egyes esetekben a menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálása idején a tagállamok a kérelmezőket az (1) bekezdésben említett okmányokkal egyenértékű egyéb 
igazolásokkal láthatják el. 
(3) Az (1) bekezdésben említett okmánynak nem kell igazolnia a menedékkérő személyazonosságát. 
(4) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a menedékkérőket az (1) bekezdésben említett 
okmányokkal lássák el, amelyek érvényességének addig kell tartania, amíg tulajdonosuk tartózkodása az érintett 
tagállam területén vagy annak határán engedélyezett. 
(5) A tagállamok a menedékkérőket úti okmánnyal láthatják el, amennyiben olyan nyomós humanitárius okok 
merülnek fel, amelyek másik államban való jelenlétüket igénylik.” 
23 A befogadási irányelv 2 cikk j) pontja, valamint 13. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„2. cikk Fogalommeghatározások Ezen irányelv alkalmazásában: 
j) "a befogadás anyagi feltételei": azok a befogadási feltételek, amelyek a természetben, illetve pénzjuttatás vagy 
kupon formájában nyújtott szállást, étkezést és ruházatot, illetve a napi szükségleteket fedező juttatást jelentik; 
13. cikk A befogadás anyagi feltételeire és az egészségügyi ellátásra vonatkozó általános szabályok 
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a befogadás anyagi feltételei a menedékjog iránti kérelmük benyújtása 
időpontjában a kérelmezők rendelkezésére álljanak.” 
24 A befogadási irányelv 11. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„11. cikk Foglalkoztatás 
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d) a menekültügyi eljárás időtartama alatt az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi 

Főbiztosságával, illetve más nemzetközi vagy társadalmi szervezettel való kapcsolat felvételére és 

fenntartására25. 

(2) Az elismerését kérő köteles 

a) a menekültügyi hatósággal együttműködni, így különösen: feltárni a menekülésének 

körülményeit, személyes adatait közölni és személyazonosságának tisztázását elősegíteni, 

okmányait átadni26; 

b) nyilatkozni vagyonáról, jövedelméről27; 

c) a menekültügyi hatóság által számára kijelölt szálláshelyen – az e törvényben meghatározottak 

szerint – életvitelszerűen tartózkodni és a kijelölt szálláshelyen a tartózkodásra irányadó 

magatartási szabályokat megtartani28; 

d) jogszabály vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát egészségügyi szűrésnek, 

gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az egészségügyi hatóság által 

megbetegedési veszély esetén elrendelt, hiányzó védőoltások pótlásának alávetni; 

e) a befogadó állomáson való foglalkoztatás kivételével a munkavállalástól tartózkodni. 

III. Fejezet 

A MENEKÜLT 

6. § 

(1) A Magyar Köztársaság menekültként ismeri el azt a külföldit, aki faji, illetve vallási okok, nemzeti 

hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, politikai meggyőződése miatti 

                                                                                                                                                                            

(1) A tagállamok meghatároznak egy, a menedékjog iránti kérelem benyújtásától számított időszakot, amely alatt a 
kérelmező munkavállalásra nem jogosult.” 
25 A befogadási irányelv 14. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„14. cikk (2) A tagállamok az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett szálláson elhelyezett kérelmezők számára 
biztosítják:  
b) a hozzátartozókkal, a jogi tanácsadókkal és az ENSZ menekültügyi főbiztosának (UNHCR) képviselőivel, valamint 
a tagállamok által elismert nem kormányzati szervezetekkel (NGO) való kapcsolattartás lehetőségét. A tagállamok 
megkülönböztetett figyelmet fordítanak az erőszak megelőzésére az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett 
épületekben és a befogadó állomásokon.” 
26 Az eljárási irányelv 11. cikk (1) bekezdése szerinti rendelkezés. 
„11. cikk A menedékkérők kötelességei 
(1) A tagállamok a menekültügyi eljárás lefolytatásához szükséges mértékben kötelezhetik a menedékkérőket az 
illetékes hatósággal való együttműködésre.” 
27 A befogadási irányelv 13. cikk (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezés.  
„13. cikk (3) A tagállamok a befogadás valamennyi vagy egyes anyagi feltételeit és az egészségügyi ellátást ahhoz 
a feltételhez köthetik, hogy a kérelmezők ne rendelkezzenek kellő anyagi eszközzel az egészségi állapotuknak 
megfelelő és az alapvető igényeiket biztosító életszínvonal megteremtéséhez. 
(4) A tagállamok megkövetelhetik a kérelmezőktől, hogy fedezzék a befogadás ezen irányelvben előírt anyagi 
feltételeinek és az egészségügyi ellátásnak a költségeit, vagy azokhoz a (3) bekezdés előírása szerint járuljanak 
hozzá, ha a kérelmező elegendő erőforrással rendelkezik, például már megfelelő ideje dolgozik.” 
28 A befogadási irányelv 7. cikk (2)-(3) bekezdései szerinti rendelkezés. 
„7. cikk (2) A tagállamok a menedékkérő lakóhelyéről közérdekből, közrendi megfontolásokból, illetve szükség 
esetén kérelme gyors feldolgozása és hatékony ellenőrzése céljából dönthetnek. 
(3) Ha például jogi vagy közrendi indokokból ez bizonyul szükségesnek, a tagállamok nemzeti joguk alapján a 
kérelmező tartózkodását meghatározott helyre korlátozhatják.” 
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üldöztetése vagy az üldözéstől való megalapozott félelme miatt származási országán kívül 

tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja a származási országa 

védelmét igénybe venni29. 

(2) Az üldözéstől való megalapozott félelem alapulhat olyan eseményeken is, amelyek azt követően 

következtek be, hogy a külföldi a származási országát elhagyta, vagy a külföldi olyan tevékenységén, 

amelyet a származási országa elhagyását követően fejtett ki30. 

                                                 
29 A definíció az Alkotmány 65. §-a, a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott 
egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött 
jegyzőkönyv (a továbbiakban: Genfi Egyezmény) 1. cikk A. pontjában, valamint a kvalifikációs irányelv 2. cikk c) 
pontjában szereplő meghatározás alapján került meghatározásra. 
„1. Cikk A "menekült" fogalmának meghatározása 
A. Az Egyezmény alkalmazásában a "menekült" fogalma alkalmazandó minden olyan személyre, aki: 
(1) Menekültnek minősült az 1926. május 12-i és 1928. június 30-i Megállapodások, vagy az 1933. október 28-i és 
az 1938. február 10-i Egyezmények, az 1939. szeptember 14-i Jegyzőkönyv, vagy a Nemzetközi Menekültügyi 
Szervezet Alapokmánya szerint; 
A Nemzetközi Menekültügyi Szervezet fennállása idején hozott, e jogosultságot el nem ismerő határozata nem 
zárja ki a menekült státusz megadását olyan személyeknek, akik megfelelnek az e rész 2. bekezdésében foglalt 
feltételeknek. 
(2) Aki 1951. január 1. előtt történt események következtében faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve 
meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való 
megalapozott félelme miatt az állampolgársága 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 következtében nem 
tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem akar oda visszatérni. 
Olyan személy esetében, aki több állampolgársággal rendelkezik, az "állampolgársága szerinti ország" kifejezés 
jelenti mindazokat az országokat, amelyeknek e személy állampolgára és nem tekinthető az állampolgársága 
szerinti ország védelmét nélkülöző személynek, az, aki megalapozott félelmen alapuló okok nélkül nem vette 
igénybe azon országok valamelyikének védelmét, amelynek állampolgára. 
2. cikk c) „menekült”: harmadik ország olyan állampolgára, aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozása, 
politikai meggyőződése avagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatti üldöztetéstől való 
megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az 
üldöztetéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy olyan hontalan 
személy, aki korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva a fenti okoknál fogva nem tud, vagy az 
üldöztetéstől való félelmében nem akar oda visszatérni, és rá a 12. cikk nem vonatkozik; „ 
30 A sur place menekült fogalma a kvalifikációs irányelv preambuluma (18) bekezdésének és az 5. cikkének 
megfelelően, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezetek Menekültügyi Főbiztosa Hivatala Kézikönyve (a 
továbbiakban: ENSZ Kézikönyv) 94-96. pontjával összhangban került meghatározásra. 
„preambulum (18) Így különösen szükséges a következőkre vonatkozó közös fogalmak bevezetése: sur place 
védelem szükségessége; a sérelem és védelem forrásai; a belföldi védelem; és az üldöztetés, beleértve az 
üldöztetés okait is. 
5. cikk (1) Az üldöztetéstől való megalapozott félelem, illetve a súlyos sérelem tényleges veszélye alapulhat olyan 
eseményeken is, amelyek azután következtek be, hogy a kérelmező a származási országát elhagyta. 
(2) Az üldöztetéstől való megalapozott félelem, illetve a súlyos sérelem tényleges veszélye alapulhat a 
kérelmezőnek a származási ország elhagyása után folytatott tevékenységén is, különösen amennyiben 
megállapítható, hogy a kérelem alapjául szolgáló tevékenységek a származási országban már meglévő 
meggyőződés vagy beállítottság kifejezését és folytatását képezik. 
(3) A Genfi Egyezmény sérelme nélkül, a tagállamok megállapíthatják, hogy az ismételt kérelmet benyújtó 
kérelmező rendszerint nem ismerhető el menekültként, amennyiben az üldöztetés veszélye olyan körülményeken 
alapul, amelyeket a származási ország elhagyását követően a kérelmező maga idézett elő. 
Kézikönyv: Utóbb menekültté válók (sur place refugees) 
94. Az követelmény, hogy a menekültnek az országán kívül kell tartózkodnia, nem jelenti az ország jogellenes 
elhagyását, vagy az "üldözéstől való megalapozott félelem" meglétének szükségességét a kiutazáskor. Lehet, hogy 
valaki akkor határozza el menekült kérelmének benyújtását, amikor egy ideje már külföldön tartózkodik. Azt a 
személyt, aki az országa elhagyásakor még nem volt menekült, de egy későbbi időpontban azzá vált “sur place” 
menekültnek nevezzük. 
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(3) Az ismételt kérelmet benyújtó kérelmező nem ismerhető el menekültként, amennyiben az 

üldöztetés veszélye olyan körülményeken alapul, amelyeket a származási ország elhagyását 

követően a kérelmező maga idézett elő, és a kérelem elutasítása nem ütközik a Genfi 

Egyezménybe.31 

A menekültkénti elismerés feltételei 

7. §32 

(1) A menekültügyi hatóság – a 8. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – menekültként ismeri el azt a 

külföldit, aki igazolja vagy valószínűsíti, hogy rá nézve a Genfi Egyezmény 1. cikkével összhangban a 

6. § (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. 

(2) A család egységének biztosítása céljából – a 8. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – kérelmére 

menekültként kell elismerni az (1) bekezdés alapján menekültként elismert külföldi családtagját is. 

(3) Ha a menekültként elismert külföldinek a Magyar Köztársaság területén gyermeke születik, 

kérelmére a gyermeket menekültként kell elismerni. 

(4) Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a 

menekültkénti elismerés feltételei fennállásának hiányában kivételes méltányosságból menekültként 

ismerheti el azt a külföldit, akinek az elismerését humanitárius ok indokolja, feltéve, hogy a külföldi 

menekültkénti elismerését kizáró ok nem áll fenn. 

(5) A miniszter menekültként ismerheti el azt az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi 

Főbiztossága által menekültként elismert külföldit, akire nézve a menekültügyi hatóság a Genfi 

Egyezmény alkalmazhatóságát megállapította33. Az e bekezdés alapján elismert menekültek száma 

évente száz főt nem haladhat meg. 

A menekültkénti elismerést kizáró okok 

8. § 

                                                                                                                                                                            

95. Utóbb válik menekültté, akinek származási országában a távollétében merülnek fel az azt kiváltó okok. 
Diplomaták és más külszolgálatot teljesítők, hadifoglyok, diákok, vendégmunkások és mások, külföldi 
tartózkodásuk alatt a tartózkodási helyükön kérnek és kapnak menekült státuszt. 
96. Saját magatartásának eredményeként válhat valaki utóbb menekültté, ha például szoros kapcsolatot tart fenn 
menekültként elismert személyekkel vagy kifejezi politikai nézeteit a tartózkodási helye szerinti országban. A 
körülményeket gondosan tanulmányozni kell annak megítéléséhez, hogy az ilyen cselekmények kellően 
megalapozzák-e az üldözéstől való félelmet. Tekintetbe kell venni különösen azt, hogy ezekről a cselekményekről 
tudomást szerezhetnek-e a kérelmező származási országának hatóságai és miként vélekedhetnek róluk.” 
31 A kvalifikációs irányelv 5. cikk (3) bekezdése alapján megehatározott rendelkezés. 
„5. cikk (3) A Genfi Egyezmény sérelme nélkül, a tagállamok megállapíthatják, hogy az ismételt kérelmet benyújtó 
kérelmező rendszerint nem ismerhető el menekültként, amennyiben az üldöztetés veszélye olyan körülményeken 
alapul, amelyeket a származási ország elhagyását követően a kérelmező maga idézett elő. 
32 A kvalifikációs irányelv 13. cikke alapján meghatározott rendelkezések. 
„13. cikk A menekültként való elismerés 
A tagállamok harmadik ország olyan állampolgárát, illetve olyan hontalan személyt ismernek el menekültként, aki 
megfelel a II. és III. fejezetben előírt feltételeknek.” 
33 A rendelkezés az ún. kvóta-menekültekre vonatkozik. 
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(1) Nem lehet menekültként elismerni azt a külföldit, akire nézve a Genfi Egyezmény 1. cikk D., E. 

vagy F. pontjában szereplő kizáró okok valamelyike fennáll34. 

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

bűncselekménynek minősül az a cselekmény, amelynek elkövetésénél – figyelemmel az összes 

körülményre, így a bűncselekmény által elérni kívánt célra, a bűncselekmény indítékára, az elkövetés 

módjára, a felhasznált vagy felhasználni kívánt eszközre – a bűncselekmény köztörvényi jellege 

túlnyomó a politikai jelleghez képest, és amelyre a magyar jog ötévi vagy azt meghaladó 

szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli35. 

                                                 
34 A kizáró okok a Genfi Egyezmény 1. cikk D, E. és F. pontjával, valamint a kvalifikációs irányelv 12. cikkével 
összhangban kerültek meghatározásra. 
„D. Az Egyezmény nem alkalmazható azokra a személyekre, akik jelenleg nem az Egyesült Nemzetek Menekültügyi 
Főbiztosától, hanem az Egyesült Nemzetek valamely más szervétől vagy ügynökségétől kapnak védelmet vagy 
támogatást. Ha ez a védelem vagy támogatás bármely okból anélkül szűnt meg, hogy e személyek helyzetét az 
Egyesült Nemzetek Közgyűlésének megfelelő határozataival összhangban véglegesen rendezték volna, e személyek 
ipso-facto megilletik az Egyezmény által biztosított előnyök.  
E. Az Egyezmény nem alkalmazható olyan személyre, akinek a tartózkodási helye szerinti ország illetékes hatóságai 
olyan jogokat és kötelezettségeket biztosítanak, amelyek az adott ország állampolgárságának birtoklásához 
fűződnek.  
F. Az Egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatók az olyan személyre, akiről alapos okkal feltételezhető, hogy 
a) Béke elleni, háborús-, vagy emberiség elleni, az ilyen bűncselekményekről rendelkező nemzetközi okmányokban 
meghatározott bűncselekményt követett el; 
b) A menedéket nyújtó országon kívül, az országba menekültként történő befogadását megelőzően súlyos, nem 
politikai bűncselekményt követett el; 
c) Az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben bűnös. 
12. cikk Kizáró okok 
(1) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek menekültként való elismerése kizárt, 
amennyiben az érintett személy(t): 
a) a Genfi Egyezmény 1. cikkének D. pontja szerint nem az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának, 
hanem az Egyesült Nemzetek valamely más szervének vagy ügynökségének védelmében vagy támogatásában 
részesül. Amennyiben e védelem vagy támogatás bármely okból anélkül szűnt meg, hogy e személyek helyzetét az 
Egyesült Nemzetek Közgyűlésének megfelelő határozataival összhangban véglegesen rendezték volna, e 
személyeket ipso facto megilletik az ezen irányelv által biztosított előnyök; 
b) a tartózkodási helye szerinti ország illetékes hatóságai olyan személyként ismerték el, akit az érintett ország 
állampolgáraiéval megegyező vagy az azokéval egyenértékű jogok és kötelezettségek illetnek meg. 
(2) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek menekültként való elismerése kizárt, 
amennyiben nyomós ok van annak feltételezésére, hogy az érintett személy: 
a) béke elleni, háborús-, vagy emberiség elleni, az ilyen bűncselekményekről rendelkező nemzetközi okmányokban 
meghatározott bűncselekményt követett el; 
b) a menedéket nyújtó országon kívül, az országba menekültként történő befogadását megelőzően – vagyis a 
menekült jogállás elismerésén alapuló tartózkodási engedély kiállításának időpontja előtt – súlyos, nem politikai 
bűncselekményt követett el; a különösen kegyetlen cselekmények akkor is súlyos, nem politikai bűncselekménynek 
minősíthetők, ha azokat állítólagos politikai célból követték el; 
c) az Egyesült Nemzetek – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében 
meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben bűnös. 
(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit az abban említett bűncselekmények vagy cselekmények felbujtóira, illetve az 
azok elkövetésében bármilyen módon részt vevő személyekre is alkalmazni kell.” 
35 A rendelkezés a kvalifikációs irányelv 12. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján került meghatározásra: 
„(2) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek menekültként való elismerése kizárt, 
amennyiben nyomós ok van annak feltételezésére, hogy az érintett személy: 
b) a menedéket nyújtó országon kívül, az országba menekültként történő befogadását megelőzően – vagyis a 
menekült jogállás elismerésén alapuló tartózkodási engedély kiállításának időpontja előtt – súlyos, nem politikai 
bűncselekményt követett el; a különösen kegyetlen cselekmények akkor is súlyos, nem politikai bűncselekménynek 
minősíthetők, ha azokat állítólagos politikai célból követték el.” 
35 A Genfi Egyezmény 2. cikkében és II. fejezetében foglaltakkal összhangban meghatározott rendelkezések. A 
Genfi Egyezmény II. Fejezete a menekült jogi helyzetét tekintve a lehető legkedvezőbb elbánásra, egyes esetekben 
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Menekültek biztonságos származási országokból és biztonságos harmadik országokból 

9. § 

(1) Ha a menekültkénti elismerését kérő származási országa szerepel a biztonságos származási 

országok európai uniós vagy nemzeti listáján, az elismerését kérőnek kell bizonyítania, hogy az 

elismerését kérő vonatkozásában származási országa nem felel meg a biztonságos származási 

országokra meghatározott feltételeknek. 

(2) Ha az elismerését kérő a Magyar Köztársaság területére érkezését megelőzően biztonságos 

harmadik ország területén tartózkodott vagy átutazott, az elismerését kérőnek kell bizonyítania, 

hogy ebben az országban nem volt lehetősége hatékony védelemre a 2. § i) pontjában foglaltak 

értelmében. 

A menekült jogállása 

10. §36 

(1) A menekültet, ha törvény vagy kormányrendelet kifejezetten eltérően nem rendelkezik – a (2) és 

(3) bekezdésben foglalt kivétellel –, a magyar állampolgár jogai illetik meg, és kötelezettségei 

terhelik. 

(2) A menekült  

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a helyi népszavazás és 

népi kezdeményezés kivételével nem rendelkezik választójoggal; 

b) nem tölthet be olyan munkakört, illetve feladatkört, továbbá nem viselhet olyan tisztséget, 

amelynek ellátását jogszabály magyar állampolgársághoz köti. 

(3) A menekült jogosult 

a) külön jogszabályban meghatározott személyazonosító igazolványra és a Genfi Egyezményben 

foglalt kétnyelvű úti okmányra37; 

                                                                                                                                                                            

a saját állampolgárral, más esetekben legalább az ország területén tartózkodó külföldiekkel azonos elbánásra hív 
fel. 
„2. Cikk Általános kötelezettségek 
Minden menekültnek kötelezettségei vannak azzal az országgal szemben, ahol tartózkodik, különösképpen az, hogy 
magát az ország törvényeinek és szabályainak, valamint a közrend fenntartása érdekében hozott intézkedéseknek 
alávesse.” 
36 A Genfi Egyezmény 2. cikkében és II. fejezetében foglaltakkal összhangban meghatározott rendelkezések. A 
Genfi Egyezmény II. Fejezete a menekült jogi helyzetét tekintve a lehető legkedvezőbb elbánásra, egyes esetekben 
a saját állampolgárral, más esetekben legalább az ország területén tartózkodó külföldiekkel azonos elbánásra hív 
fel. 
„2. Cikk Általános kötelezettségek 
Minden menekültnek kötelezettségei vannak azzal az országgal szemben, ahol tartózkodik, különösképpen az, hogy 
magát az ország törvényeinek és szabályainak, valamint a közrend fenntartása érdekében hozott intézkedéseknek 
alávesse.” 
37 A Genfi Egyezmény 28. cikke, a kvalifikációs irányelv 2. cikk j) pontja, 24. és 25. cikke alapján meghatározott 
rendelkezés. 
„2. cikk j) „tartózkodási engedély”: a tagállam hatóságai által az említett állam jogszabályai alapján előírt formában 
kiállított, harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy számára a területén történő tartózkodást lehetővé 
tévő engedély; 
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b) az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint ellátásra, támogatásra és 

szállásra. 

(4) A menekült köteles  

a) a menekültügyi hatósággal együttműködni; 

b) jogszabály vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát egészségügyi szűrésnek, 

gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az egészségügyi hatóság által 

megbetegedési veszély esetén elrendelt, hiányzó védőoltások pótlásának alávetni; 

c) a Magyar Köztársaság jogszabályait megtartani. 

A menekült jogállás megszűnése 

11. § 

(1) A menekült jogállás megszűnik, ha 

a) a menekült magyar állampolgárságot szerez; 

b) a menekültkénti elismerést a menekültügyi hatóság visszavonja. 

(2) A menekültkénti elismerést vissza kell vonni, ha a menekült38 

                                                                                                                                                                            

24. cikk Tartózkodási engedély 
(1) A tagállamok közvetlenül a jogállás magadását követően és a 21. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a 
menekült jogállásúként elismert személyek részére legalább három éves érvényességű idejű és megújítható 
tartózkodási engedélyt állítanak ki, kivéve, ha ennek nyomós nemzetbiztonsági vagy közrendi okok 
ellentmondanak. 
A 23. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, a menekült jogállásúként elismert személyek családtagjai részére 
kiállítandó tartózkodási engedély érvényességi ideje kevesebb lehet három évnél; e tartózkodási engedély 
megújítható. 
(2) A tagállamok közvetlenül a jogállás magadását követően a kiegészítő védelemben részesített személyek részére 
legalább egy éves érvényességű idejű és megújítható tartózkodási engedélyt állítanak ki, kivéve, amennyiben 
ennek nyomós nemzetbiztonsági vagy közrendi okok ellentmondanak. 
28. Cikk Útiokmány 
1. A Szerződő Államok a területükön jogszerűen tartózkodó menekültek részére külföldre utazás céljából 
útiokmányt állítanak ki, hacsak nyomós állambiztonsági vagy közrendi okok mást nem követelnek; az okmányokra 
az Egyezményhez csatolt Függelék rendelkezései az irányadók. A Szerződő Államok ilyen útiokmányt állíthatnak ki a 
területükön levő más menekülteknek is; különösen jóindulatúan fogják mérlegelni az útiokmány kiállítását olyan a 
területükön levő menekültek számára, akik nem tudnak útiokmányt beszerezni abból az országból, ahol a jogszerű 
tartózkodási helyük van. 
2. A Szerződő Államok elismerik a menekülteknek korábbi nemzetközi egyezmények alapján, az azokban részes 
államok által kiállított útiokmányokat és ezeket úgy tekintik, mint ha e Cikk alapján állították volna ki őket. 
25. cikk Útiokmányok 
(1) A tagállamok a menekült jogállásúként elismert személyek részére, a saját területükön kívülre történő utazás 
céljából a Genfi Egyezmény mellékletében meghatározott formájú útiokmányokat állítanak ki, kivéve, amennyiben 
ennek nyomós nemzetbiztonsági vagy közrendi okok ellentmondanak. 
(2) A tagállamok legalább olyan esetekben, amikor nyomós humanitárius okokból egy másik államban való 
tartózkodásuk válik szükségessé, az utazásukat lehetővé tevő okmányokat állítanak ki a kiegészítő védelemben 
részesített olyan személyek részére, akik nem kaphatnak nemzeti útlevelet, kivéve, amennyiben ennek nyomós 
nemzetbiztonsági vagy közrendi okok ellentmondanak.” 
38 A Genfi Egyezmény 1. cikk C. pontja (1)-(5) bekezdései, valamint a kvalifikációs irányelv 11. cikkének 
megfelelően megállapított rendelkezések. 
„1. cikk C. Megszűnik az Egyezmény alkalmazhatósága az A. rész rendelkezéseinek hatálya alá tartozó olyan 
személy esetén, aki: 
(1) Önkéntesen ismét igénybe vette állampolgársága szerinti ország védelmét; vagy 
(2) Elvesztett állampolgárságát önkéntesen visszaszerezte, vagy 
(3) Új állampolgárságot szerzett és élvezi az új állampolgársága szerinti ország védelmét, vagy 
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a) származási országa védelmét önkéntesen ismét igénybe veszi; 

b) az elvesztett állampolgárságát önkéntesen visszaszerezte; 

c) új állampolgárságot szerzett, és élvezi az új állampolgársága szerinti ország védelmét; 

d) önkéntesen visszatelepült abba az országba, amelyet elhagyott, vagy amelyen kívül tartózkodott 

az üldözéstől való félelmében;  

e) menekültkénti elismerésének alapjául szolgáló körülmények megszűntek; 

f) a menekült jogállásról írásban lemond; 

g) elismerésére a 8. § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok fennállása ellenére került sor, vagy vele 

szemben ilyen kizáró ok áll fenn;39 

                                                                                                                                                                            

(4) Önkéntesen visszatelepül abba az országba, amelyet elhagyott, vagy amelyen kívül tartózkodott az üldözéstől 
való félelmében; vagy 
(5) Már nem utasíthatja el állampolgársága szerinti országa védelmének igénybevételét, mivel megszűntek azok a 
körülmények, amelyek alapján őt menekültként elismerték; E bekezdés nem alkalmazható az e Cikk A. (1) részének 
hatálya alá tartozó olyan menekültre, aki korábbi üldözéséből fakadó alapos okokat tud az állampolgársága szerinti 
országa védelmének visszautasítására felhozni; 
11. cikk Megszűnés 
(1) A harmadik ország állampolgára, illetve a hontalan személy a továbbiakban már nem minősül menekültnek, 
amennyiben: 
a) az állampolgársága szerinti ország védelmét önként újra igénybe veszi; vagy 
b) állampolgárságának elvesztését követően azt önként újra megszerzi; vagy 
c) új állampolgárságot szerez, és az új állampolgársága szerinti ország védelmét élvezi; vagy 
d) önként újra letelepszik azon országban, amelyet az üldöztetéstől való félelmében elhagyott, illetve amelybe ezért 
nem tért vissza; vagy 
e) azon körülmények megszűnése miatt, amelyek kapcsán menekültként ismerték el, az állampolgársága szerinti 
ország védelmének igénybevételét a továbbiakban már nem utasíthatja el; 
f) azon körülmények megszűnése miatt, amelyek kapcsán menekültként ismerték el, állampolgársággal nem 
rendelkező hontalan személyként vissza tud térni a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országba. 
(2) Az (1) bekezdés e) és f) pontjának alkalmazásakor a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a 
körülményekben bekövetkezett változás annyira jelentős és maradandó jellegű-e, hogy a menekült üldöztetés 
miatti félelme már nem tekinthető megalapozottnak.” 
39 A rendelkezés a kvalifikációs irányelv 12. cikkének, illetve a 14. cikk (3) bekezdés a) pontjának való megfelelést 
szolgálja. 
„12. cikk Kizáró okok 
(1) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek menekültként való elismerése kizárt, 
amennyiben az érintett személy(t): 
a) a Genfi Egyezmény 1. cikkének D. pontja szerint nem az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának, 
hanem az Egyesült Nemzetek valamely más szervének vagy ügynökségének védelmében vagy támogatásában 
részesül. Amennyiben e védelem vagy támogatás bármely okból anélkül szűnt meg, hogy e személyek helyzetét az 
Egyesült Nemzetek Közgyűlésének megfelelő határozataival összhangban véglegesen rendezték volna, e 
személyeket ipso facto megilletik az ezen irányelv által biztosított előnyök; 
b) a tartózkodási helye szerinti ország illetékes hatóságai olyan személyként ismerték el, akit az érintett ország 
állampolgáraiéval megegyező vagy az azokéval egyenértékű jogok és kötelezettségek illetnek meg. 
(2) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek menekültként való elismerése kizárt, 
amennyiben nyomós ok van annak feltételezésére, hogy az érintett személy: 
a) béke elleni, háborús-, vagy emberiség elleni, az ilyen bűncselekményekről rendelkező nemzetközi okmányokban 
meghatározott bűncselekményt követett el; 
b) a menedéket nyújtó országon kívül, az országba menekültként történő befogadását megelőzően – vagyis a 
menekült jogállás elismerésén alapuló tartózkodási engedély kiállításának időpontja előtt – súlyos, nem politikai 
bűncselekményt követett el; a különösen kegyetlen cselekmények akkor is súlyos, nem politikai bűncselekménynek 
minősíthetők, ha azokat állítólagos politikai célból követték el; 
c) az Egyesült Nemzetek – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében 
meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben bűnös. 
(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit az abban említett bűncselekmények vagy cselekmények felbujtóira, illetve az 
azok elkövetésében bármilyen módon részt vevő személyekre is alkalmazni kell. 
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h) elismerésének feltételei már az elismerő határozat meghozatalakor sem álltak fenn; 

i) a menekültügyi eljárás során lényeges tényt vagy tényeket elhallgatott, vagy ilyen tényre vagy 

tényekre vonatkozó valótlan nyilatkozatot tett, illetve hamis vagy hamisított dokumentumokat 

használt fel, feltéve, hogy ez a menekültkénti elismerését érdemben befolyásolta.40 

(3) A menekültügyi hatóság az elismerést visszavonja, ha a menekültet bíróság jogerős 

határozatában olyan bűncselekmény elkövetése miatt ítéli el, amelyre a törvény ötévi vagy azt 

meghaladó szabadságvesztés büntetést rendel.41 

(4) A (2) bekezdés e) pontja nem alkalmazható arra a menekültre, aki korábbi üldöztetéséből fakadó 

alapos okot tud felhozni származási országa védelmének elutasítására.42 

IV. Fejezet 

AZ OLTALMAZOTT  

12. § 

(1) A Magyar Köztársaság oltalmazottként kiegészítő védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem 

felel meg a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási 

országába történő visszatérése esetén őt súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől 

való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni.43 

                                                                                                                                                                            

14. cikk (3) A tagállamok visszavonják, illetve megszüntetik a harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan 
személynek a menekült jogállását, illetve megtagadják annak megújítását, ha a menekült jogállás elismerése után 
az érintett tagállam megállapítja, hogy: 
a) az érintett személy menekültként való elismerését a 12. cikkel összhangban ki kellett volna zárni, illetve az 
érintett személy menekültként való elismerése a 12. cikkel összhangban kizárt;”  
40 A rendelkezés a kvalifikációs irányelv 14. cikk (3) bekezdés b) pontjának való megfelelést szolgálja. 
„(3) A tagállamok visszavonják, illetve megszüntetik a harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan 
személynek a menekült jogállását, illetve megtagadják annak megújítását, ha a menekült jogállás elismerése után 
az érintett tagállam megállapítja, hogy: 
b) a menekült jogállás elismerésében döntő szerepet játszott az, hogy az érintett személy nyilatkozata során 
megváltoztatta a tényeket vagy tényeket elhallgatott, ideértve hamis vagy hamisított dokumentumok 
felhasználását is.” 
41 A rendelkezés a kvalifikációs irányelv 14. cikk (4) bekezdésének b) pontján alapul. 
„14. cikk (4) A tagállamok visszavonhatják, illetve megszüntethetik a menekült valamely kormányzati, 
közigazgatási, bírósági vagy kvázi-bírósági szerv által elismert jogállását, illetve megtagadhatják annak megújítását, 
amennyiben: 
b) mivel különösen súlyos bűncselekményért jogerősen elítélték, veszélyt jelent az érintett tagállam társadalmára.” 
42 A Genfi Egyezmény 1. cikk C. pont (5)-(6) bekezdésének megfelelően, illetve az ENSZ Kézikönyve 136. pontjával 
összhangban került meghatározásra. 
„(5) Már nem utasíthatja el állampolgársága szerinti országa védelmének igénybevételét, mivel megszűntek azok a 
körülmények, amelyek alapján őt menekültként elismerték; E bekezdés nem alkalmazható az e Cikk A. (1) részének 
hatálya alá tartozó olyan menekültre, aki korábbi üldözéséből fakadó alapos okokat tud az állampolgársága szerinti 
országa védelmének visszautasítására felhozni; 
(6) Bár nem rendelkezik állampolgársággal, visszatérhet abba az országba, ahol korábbi szokásos tartózkodási 
helye volt, mivel megszűntek azok a körülmények, amelyekkel kapcsolatban őt menekültként elismerték. E 
bekezdés nem alkalmazható az e Cikk A. (1) részének hatálya alá tartozó olyan személyre, aki korábbi üldözéséből 
fakadó alapos okokat tud korábbi szokásos tartózkodási helyére való visszatérés megtagadására felhozni.” 
43 A definíció a tamperei következtetéseknek, a kvalifikációs irányelv preambulumának (5) bekezdése, valamint 2. 
cikk e) pontjának való megfelelést szolgálja:  
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(2) A súlyos sérelemtől vagy a sérelem veszélyétől való félelem alapulhat olyan eseményeken is, 

amelyek azt követően következtek be, hogy a külföldi a származási országát elhagyta, vagy a külföldi 

olyan tevékenységén, amelyet a származási országa elhagyását követően fejtett ki.44 

Az oltalmazottkénti elismerés feltételei45 

13. § 

(1) A menekültügyi hatóság – a 15. §-ban foglalt kivétellel – oltalmazottként ismeri el azt a külföldit, 

aki igazolja vagy valószínűsíti, hogy rá nézve a 12. § (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak. 

(2) A család egységének biztosítása céljából – a 15. §-ban foglalt kivétellel – kérelmére 

oltalmazottként kell elismerni az (1) bekezdés alapján oltalmazottként elismert külföldi családtagját 

is, ha 

a) az elismerés iránt közös kérelmet nyújtottak be, vagy 

                                                                                                                                                                            

„preambulum (5) A tamperei következtetések arról is rendelkeznek, hogy a menekült jogállásra vonatkozó 
szabályokat ki kell egészíteni a védelem kiegészítő formáira vonatkozó intézkedésekkel, amelyek valamennyi ilyen 
védelmet igénylő személy részére megfelelő jogállást kínálnak. 
2. cikk e) „kiegészítő védelemre jogosult személy”: harmadik ország olyan állampolgára, illetve olyan hontalan 
személy, aki nem minősül menekültnek, de akivel kapcsolatban megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy 
származási országába, illetve hontalan személy esetében a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országba 
való visszatérése esetén a 15. cikk szerinti súlyos sérelem elszenvedése tényleges veszélyének lenne kitéve;” 
44 A sur place oltalmazott fogalma a kvalifikációs irányelv preambuluma (18) bekezdésének és az 5. cikkének 
megfelelően, illetve az ENSZ Kézikönyve 94-96. pontjával összhangban került meghatározásra. 
„preambulum (18) Így különösen szükséges a következőkre vonatkozó közös fogalmak bevezetése: sur place 
védelem szükségessége; a sérelem és védelem forrásai; a belföldi védelem; és az üldöztetés, beleértve az 
üldöztetés okait is. 
5. cikk (1) Az üldöztetéstől való megalapozott félelem, illetve a súlyos sérelem tényleges veszélye alapulhat olyan 
eseményeken is, amelyek azután következtek be, hogy a kérelmező a származási országát elhagyta. 
(2) Az üldöztetéstől való megalapozott félelem, illetve a súlyos sérelem tényleges veszélye alapulhat a 
kérelmezőnek a származási ország elhagyása után folytatott tevékenységén is, különösen amennyiben 
megállapítható, hogy a kérelem alapjául szolgáló tevékenységek a származási országban már meglévő 
meggyőződés vagy beállítottság kifejezését és folytatását képezik. 
(3) A Genfi Egyezmény sérelme nélkül, a tagállamok megállapíthatják, hogy az ismételt kérelmet benyújtó 
kérelmező rendszerint nem ismerhető el menekültként, amennyiben az üldöztetés veszélye olyan körülményeken 
alapul, amelyeket a származási ország elhagyását követően a kérelmező maga idézett elő. 
Kézikönyv: Utóbb menekültté válók (sur place refugees) 
94. Az követelmény, hogy a menekültnek az országán kívül kell tartózkodnia, nem jelenti az ország jogellenes 
elhagyását, vagy az "üldözéstől való megalapozott félelem" meglétének szükségességét a kiutazáskor. Lehet, hogy 
valaki akkor határozza el menekült kérelmének benyújtását, amikor egy ideje már külföldön tartózkodik. Azt a 
személyt, aki az országa elhagyásakor még nem volt menekült, de egy későbbi időpontban azzá vált “sur place” 
menekültnek nevezzük. 
95. Utóbb válik menekültté, akinek származási országában a távollétében merülnek fel az azt kiváltó okok. 
Diplomaták és más külszolgálatot teljesítők, hadifoglyok, diákok, vendégmunkások és mások, külföldi 
tartózkodásuk alatt a tartózkodási helyükön kérnek és kapnak menekült státuszt. 
96. Saját magatartásának eredményeként válhat valaki utóbb menekültté, ha például szoros kapcsolatot tart fenn 
menekültként elismert személyekkel vagy kifejezi politikai nézeteit a tartózkodási helye szerinti országban. A 
körülményeket gondosan tanulmányozni kell annak megítéléséhez, hogy az ilyen cselekmények kellően 
megalapozzák-e az üldözéstől való félelmet. Tekintetbe kell venni különösen azt, hogy ezekről a cselekményekről 
tudomást szerezhetnek-e a kérelmező származási országának hatóságai és miként vélekedhetnek róluk.” 
45 A kvalifikációs irányelv 18. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„18. cikk A kiegészítő védelmi jogállás elismerése  
A tagállamok harmadik ország olyan állampolgárát, illetve olyan hontalan személyt részesítenek kiegészítő 
védelemben, aki megfelel a II. és V. fejezetben előírt feltételeknek.” 
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b) a családtag az elismerés iránti kérelmet az oltalmazottként elismert külföldi hozzájárulásával, az 

őt oltalmazottként elismerő határozat meghozatala előtt nyújtotta be. 

(3) Ha az oltalmazottként elismert külföldinek a Magyar Köztársaság területén gyermeke születik, 

kérelmére a gyermeket oltalmazottként kell elismerni. 

14. § 

A menekültügyi hatóság az oltalmazottkénti elismerés feltételeinek fennállását az elismerést 

követően legalább ötévente felülvizsgálja. 

Az oltalmazottkénti elismerést kizáró okok 

15. § 

Nem lehet oltalmazottként elismerni azt a külföldit46, 

a) akiről megalapozottan feltételezhető, hogy 

aa) nemzetközi dokumentumokban meghatározott béke elleni, háborús vagy emberiesség elleni 

bűncselekményt követett el; 

ab) olyan bűncselekményt követett el, amelyre a magyar jog ötévi vagy azt meghaladó 

szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli; 

ac) az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző bűncselekményt követett el; 

b) akinek a Magyar Köztársaság területén való tartózkodása a nemzetbiztonságot sérti. 

Oltalmazottak biztonságos származási országokból és biztonságos harmadik országokból 

16. § 

(1) Ha az elismerését kérő származási országa szerepel a biztonságos származási országok európai 

uniós vagy nemzeti listáján, az elismerését kérőnek kell bizonyítania, hogy az elismerését kérő 

vonatkozásában származási országa nem felel meg a biztonságos származási országokra 

meghatározott feltételeknek. 

                                                 
46 A kizáró okok a kvalifikációs irányelv 17. cikkében foglaltak szerint kerültek meghatározásra. 
„17. cikk Kizáró okok 
(1) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek kiegészítő védelemre jogosultként való 
elismerése kizárt, amennyiben nyomós ok van annak feltételezésére, hogy az érintett személy 
a) béke elleni, háborús-, vagy emberiség elleni, az ilyen bűncselekményekről rendelkező nemzetközi okmányokban 
meghatározott bűncselekményt követett el; 
b) súlyos bűncselekményt követett el;  
c) az Egyesült Nemzetek – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében 
meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben bűnös; 
d) veszélyt jelent a tartózkodási helye szerinti tagállam társadalmára vagy biztonságára. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit az abban említett bűncselekmények vagy cselekmények felbujtóira, illetve az 
azok elkövetésében bármilyen módon részt vevő személyekre is alkalmazni kell. 
(3) A tagállamok kizárhatják a harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek kiegészítő 
védelemre jogosultként való elismerését, amennyiben az érintett személy az adott tagállamba történő befogadását 
megelőzően egy vagy több, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó olyan bűncselekményt követett el, amely az 
érintett tagállamban történő elkövetés esetén szabadságvesztéssel lenne büntetendő, és amennyiben a kérelmező 
csak az e bűncselekmény elkövetésével járó büntetés elkerülése érdekében hagyta el származási országát.” 
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(2) Ha az elismerését kérő a Magyar Köztársaság területére érkezését megelőzően biztonságos 

harmadik ország területén tartózkodott vagy átutazott, az elismerését kérőnek kell bizonyítania, 

hogy ebben az országban nem volt lehetősége hatékony védelemre a 2. § i) pontjában foglaltak 

értelmében. 

Az oltalmazott jogállása47 

17. § 

(1) Az oltalmazottat – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel –, ha törvény vagy kormányrendelet 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a menekült jogai illetik meg, és kötelezettségei terhelik. 

(2) Az oltalmazott – a 10. § (3) bekezdés a) pontjától eltérően – külön jogszabályban meghatározott 

úti okmányra jogosult. 

(3) Az oltalmazott nem rendelkezik választójoggal. 

Az oltalmazotti jogállás megszűnése 

18. § 

(1) Az oltalmazotti jogállás megszűnik, ha48 

a) az oltalmazott magyar állampolgárságot szerez; 

b) az oltalmazottat a menekültügyi hatóság menekültként ismeri el; 

                                                 
47 A kvalifikációs irányelv 20. cikk (2) bekezdése alapján meghozott rendelkezések. 
„VII. Fejezet - A nemzetközi védelem tartalma 
20. cikk Általános rendelkezések 
(2) Eltérő rendelkezés hiányában e fejezetet mind a menekültek, mind pedig a kiegészítő védelemre jogosult 
személyek vonatkozásában alkalmazni kell.” 
48 A kvalifikációs irányelv 16. cikke, illetve a 19. cikke alapján hozott rendelkezés. 
„16. cikk Megszűnés 
(1) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek a kiegészítő védelemre való jogosultsága 
megszűnik, amennyiben a kiegészítő védelem elismeréséhez vezető körülmények megszűntek, vagy olyan 
mértékben változtak meg, hogy az említett védelem már nem szükséges. 
19. cikk 
A kiegészítő védelmi jogállás visszavonása, megszüntetése, illetve megújításának megtagadása 
(1) Amennyiben a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy a 16. cikk értelmében már nem jogosult 
kiegészítő védelemre, úgy az ezen irányelv hatálybalépése után benyújtott, nemzetközi védelem iránti kérelmek 
tekintetében a tagállamok visszavonják, illetve megszüntetik az érintett személy valamely kormányzati, 
közigazgatási, bírósági vagy kvázi-bírósági szerv által elismert kiegészítő védelmi jogállását, illetve megtagadják 
annak megújítását. 
(2) A tagállamok visszavonhatják, illetve megszüntethetik a harmadik ország állampolgára, illetve a hontalan 
személy valamely kormányzati, közigazgatási, bírósági vagy kvázi-bírósági szerv által elismert kiegészítő védelmi 
jogállását, illetve megtagadhatják annak megújítását, amennyiben az érintett személyt a kiegészítő 
védelmi jogállás elismerését követően a 17. cikk (3) bekezdésével összhangban ki kellett volna zárni a kiegészítő 
védelemre jogosultak közül. 
(3) A tagállamok visszavonják, illetve megszüntetik a harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan 
személynek a kiegészítő védelmi jogállását, illetve megtagadják annak megújítását, ha: 
a) az érintett személyt a kiegészítő védelmi jogállás elismerését követően a 17. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban ki kell vagy ki kellett volna zárni a kiegészítő védelemre jogosultak közül; 
b) a kiegészítő védelmi jogállás elismerésében döntő szerepet játszott az, hogy az érintett személy nyilatkozata 
során megváltoztatta a tényeket vagy tényeket elhallgatott, ideértve hamis vagy hamisított dokumentumok 
felhasználását is.” 
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c) az oltalmazottkénti elismerést a menekültügyi hatóság visszavonja. 

(2) Az oltalmazottkénti elismerést vissza kell vonni, ha az oltalmazott 

a) a származási országa védelmét önkéntesen ismét igénybe veszi;  

b) az elvesztett állampolgárságát önkéntesen visszaszerezte; 

c) új állampolgárságot szerzett, és élvezi az új állampolgársága szerinti ország védelmét; 

d) önkéntesen visszatelepült abba az országba, amelyet elhagyott, vagy amelyen kívül tartózkodott a 

súlyos sérelemtől vagy e sérelem veszélyétől való félelmében;  

e) oltalmazottkénti elismerésének alapjául szolgáló körülmények megszűntek; 

f) az oltalmazotti jogállásról írásban lemond; 

g) elismerésére a 15. §-ban foglalt kizáró ok fennállása ellenére került sor, vagy vele szemben ilyen 

kizáró ok áll fenn;49 

h) elismerésének feltételei már az elismerő határozat meghozatalakor sem álltak fenn50;  

                                                 
49 A rendelkezés a kvalifikációs irányelv 17. cikke, valamint a 19. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján került 
meghatározásra. 
„17. cikk Kizáró okok 
(1) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek kiegészítő védelemre jogosultként való 
elismerése kizárt, amennyiben nyomós ok van annak feltételezésére, hogy az érintett személy: a) béke elleni, 
háborús-, vagy emberiség elleni, az ilyen bűncselekményekről rendelkező nemzetközi okmányokban meghatározott 
bűncselekményt követett el; b) súlyos bűncselekményt követett el;  
c) az Egyesült Nemzetek – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében 
meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben bűnös; 
d) veszélyt jelent a tartózkodási helye szerinti tagállam társadalmára vagy biztonságára. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit az abban említett bűncselekmények vagy cselekmények felbujtóira, illetve az 
azok elkövetésében bármilyen módon részt vevő személyekre is alkalmazni kell. 
(3) A tagállamok kizárhatják a harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek kiegészítő 
védelemre jogosultként való elismerését, amennyiben az érintett személy az adott tagállamba történő befogadását 
megelőzően egy vagy több, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó olyan bűncselekményt követett el, amely az 
érintett tagállamban történő elkövetés esetén szabadságvesztéssel lenne büntetendő, és amennyiben a kérelmező 
csak az e bűncselekmény elkövetésével járó büntetés elkerülése érdekében hagyta el származási országát. 
19. cikk (3) A tagállamok visszavonják, illetve megszüntetik a harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan 
személynek a kiegészítő védelmi jogállását, illetve megtagadják annak megújítását, ha: 
a) az érintett személyt a kiegészítő védelmi jogállás elismerését követően a 17. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban ki kell vagy ki kellett volna zárni a kiegészítő védelemre jogosultak közül;”  
50 A rendelkezés a kvalifikációs irányelv 17. cikke, valamint a 19. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján került 
meghatározásra. 
„17. cikk Kizáró okok 
(1) A harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek kiegészítő védelemre jogosultként való 
elismerése kizárt, amennyiben nyomós ok van annak feltételezésére, hogy az érintett személy: a) béke elleni, 
háborús-, vagy emberiség elleni, az ilyen bűncselekményekről rendelkező nemzetközi okmányokban meghatározott 
bűncselekményt követett el; b) súlyos bűncselekményt követett el;  
c) az Egyesült Nemzetek – az Egyesült Nemzetek Alapokmányának preambulumában, illetve 1. és 2. cikkében 
meghatározott – céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben bűnös; 
d) veszélyt jelent a tartózkodási helye szerinti tagállam társadalmára vagy biztonságára. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit az abban említett bűncselekmények vagy cselekmények felbujtóira, illetve az 
azok elkövetésében bármilyen módon részt vevő személyekre is alkalmazni kell. 
(3) A tagállamok kizárhatják a harmadik ország állampolgárának, illetve a hontalan személynek kiegészítő 
védelemre jogosultként való elismerését, amennyiben az érintett személy az adott tagállamba történő befogadását 
megelőzően egy vagy több, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó olyan bűncselekményt követett el, amely az 
érintett tagállamban történő elkövetés esetén szabadságvesztéssel lenne büntetendő, és amennyiben a kérelmező 
csak az e bűncselekmény elkövetésével járó büntetés elkerülése érdekében hagyta el származási országát. 
19. cikk (3) A tagállamok visszavonják, illetve megszüntetik a harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan 
személynek a kiegészítő védelmi jogállását, illetve megtagadják annak megújítását, ha: 
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i) a menekültügyi eljárás során lényeges tényt vagy tényeket elhallgatott, vagy ilyen tényre vagy 

tényekre vonatkozó valótlan nyilatkozatot tett, illetve hamis vagy hamisított dokumentumokat 

használt fel, feltéve, hogy ez az oltalmazottkénti elismerését érdemben befolyásolta.51 

(3) A (2) bekezdés e) pontja nem alkalmazható arra az oltalmazottra, aki az őt ért korábbi súlyos 

sérelemből fakadó alapos okot tud felhozni származási országa védelmének elutasítására.52 

V. Fejezet 

A MENEDÉKES 

19. § 

A Magyar Köztársaság menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki a Magyar 

Köztársaság területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik, amelyet 

a) az Európai Unió Tanácsa – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása 

esetén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek 

befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti 

egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i, 2001/55/EK tanácsi 

irányelvben (a továbbiakban: 2001/55/EK irányelv) meghatározott eljárás szerint – ideiglenes 

védelemre jogosultként elismert53, vagy 

                                                                                                                                                                            

a) az érintett személyt a kiegészítő védelmi jogállás elismerését követően a 17. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban ki kell vagy ki kellett volna zárni a kiegészítő védelemre jogosultak közül;” 
51 A rendelkezés a kvalifikációs irányelv 19. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján került meghatározásra. 
„19 cikk (3) A tagállamok visszavonják, illetve megszüntetik a harmadik ország állampolgárának vagy a hontalan 
személynek a kiegészítő védelmi jogállását, illetve megtagadják annak megújítását, ha: 
b) a kiegészítő védelmi jogállás elismerésében döntő szerepet játszott az, hogy az érintett személy nyilatkozata 
során megváltoztatta a tényeket vagy tényeket elhallgatott, ideértve hamis vagy hamisított dokumentumok 
felhasználását is.” 
52 A menekültekre vonatkozó szabályozás oltalmazottakra való kiterjesztése jegyében, a Genfi Egyezmény 1. cikk C. 
pont (5)-(6) bekezdésének megfelelően, illetve az ENSZ Kézikönyve 136. pontjával összhangban került 
meghatározásra. 
„(5) Már nem utasíthatja el állampolgársága szerinti országa védelmének igénybevételét, mivel megszűntek azok a 
körülmények, amelyek alapján őt menekültként elismerték; E bekezdés nem alkalmazható az e Cikk A. (1) részének 
hatálya alá tartozó olyan menekültre, aki korábbi üldözéséből fakadó alapos okokat tud az állampolgársága szerinti 
országa védelmének visszautasítására felhozni; 
(6) Bár nem rendelkezik állampolgársággal, visszatérhet abba az országba, ahol korábbi szokásos tartózkodási 
helye volt, mivel megszűntek azok a körülmények, amelyekkel kapcsolatban őt menekültként elismerték. E 
bekezdés nem alkalmazható az e Cikk A. (1) részének hatálya alá tartozó olyan személyre, aki korábbi üldözéséből 
fakadó alapos okokat tud korábbi szokásos tartózkodási helyére való visszatérés megtagadására felhozni.” 
53 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 1. és 5. cikkének megfelelően meghatározott rendelkezés.  
„1. cikk Ezen irányelv célja a hazájukba visszatérni nem képes, lakóhelyüket elhagyni kényszerült, harmadik 
országból származó személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem 
minimumkövetelményeinek, valamint a tagállamok e személyek befogadására, illetve a befogadás 
következményeinek viselésére tett erőfeszítései közötti egyensúly elősegítésére irányuló intézkedések 
meghatározása. 
5. cikk 
(1) A lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlásának tényét a Bizottság javaslatát követően 
minősített többséggel elfogadott tanácsi határozattal állapítják meg, a Bizottság pedig a Tanácsnak szóló javaslat 
benyújtására irányuló valamennyi tagállami kérelmet megvizsgálja. 
(2) A Bizottság javaslatának tartalmaznia kell legalább: 
a) a személyek azon meghatározott csoportjainak leírását, akikre az átmeneti védelem vonatkozni fog; 
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b) az Országgyűlés ideiglenes védelemre jogosultként ismert el, mivel a csoportba tartozó személyek 

hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok 

általános, módszeres vagy durva megsértése – így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy 

megalázó bánásmód – miatt elmenekülni kényszerültek. 

A menedékeskénti elismerés feltételei 

20. § 

(1) A menekültügyi hatóság – a 21. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – menedékesként ismeri el 

azt a külföldit, aki igazolja vagy valószínűsíti, hogy rá nézve a 19. § a) vagy b) pontjában foglalt 

feltétel fennáll. 

(2) A család egységének biztosítása céljából – a 21. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – kérelmére 

menedékesként kell elismerni az (1) bekezdés alapján menedékesként elismert külföldi azon 

családtagját is, akit az Európai Unió más tagállama részesít ideiglenes védelemben, feltéve, hogy az 

elismeréssel a menedékesként elismert külföldi egyetért.54 

                                                                                                                                                                            

b) az átmeneti védelem hatálybalépésének napját; 
c) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek mozgásának várható nagyságrendjét. 
(3) A tanácsi határozat ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban átmeneti védelmet vezet be a hatálya alá 
tartozó, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekre valamennyi tagállamban. A határozatnak tartalmaznia kell 
legalább: 
a) a személyek azon meghatározott csoportjainak leírását, akikre az átmeneti védelem vonatkozik; 
b) az átmeneti védelem hatálybalépésének napját; 
c) a tagállamoktól a befogadó kapacitásokra vonatkozóan kapott információkat; 
d) a Bizottságtól, az UNHCR-től és az egyéb fontos nemzetközi szervezetektől kapott információkat. 
(4) A Tanács határozatának a következőkön kell alapulnia: 
a) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek helyzetének és mozgásuk nagyságrendjének vizsgálata; 
b) az átmeneti védelem létrehozása célszerűségének értékelése, figyelembe véve a sürgősségi segítségnyújtás és a 
helyszíni tevékenység lehetőségét, illetve ezeknek az intézkedéseknek az elégtelenségét; 
c) a tagállamoktól, a Bizottságtól, az UNHCR-től és az egyéb fontos nemzetközi szervezetektől kapott információk. 
(5) Az Európai Parlamentet a tanácsi határozatról tájékoztatni kell.” 
54 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 15. cikke (1)-(3) bekezdése, valamint 26. cikk (1) bekezdése alapján 
meghatározott rendelkezés. 
„15. cikk 
(1) E cikk alkalmazásában a már a származási országban meglévő, de a tömeges beáramlással járó körülmények 
következtében szétszakadt családok esetében a következő személyeket kell családtagnak tekinteni: 
a) a családegyesítő házastársa, vagy a vele tartós kapcsolatban élő élettársa abban az esetben, ha a tagállam 
törvényei, illetve joggyakorlata idegenrendészeti jogszabályaiban az élettársi kapcsolatot a házastársi kapcsolathoz 
hasonlóan kezeli; a családegyesítő, illetve a családegyesítő házastársa nőtlen/hajadon kiskorú gyermekei, tekintet 
nélkül arra, hogy azok házasságban, házasságon kívül született vagy fogadott gyermekek; 
b) más közeli hozzátartozók, akik a család tagjaként együtt éltek a tömeges beáramláshoz vezető események 
idején, és akiket abban az időben teljes vagy jelentős mértékben a családegyesítő tartott el. 
 (2) Az olyan esetekben, ahol a külön élő családtagok különböző tagállamban állnak átmeneti védelem alatt, a 
tagállamok újraegyesítik a családokat, ha meggyőződtek arról, hogy a családtagok megfelelnek az (1) bekezdés a) 
pontja szerinti leírásnak, figyelembe véve a szóban forgó családtagok akaratát is. A tagállamok újraegyesíthetik a 
családokat abban az esetben, ha meggyőződtek arról, hogy a családtagok megfelelnek az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti leírásnak, figyelembe véve minden esetben azokat a szélsőséges nehézségeket, amelyekkel a 
családtagoknak a családegyesítés elmaradása esetén kellene szembenézniük. 
(3) Amennyiben a családegyesítő átmeneti védelmet élvez valamely tagállamban, és egy vagy több családtagja 
még nem tartózkodik az adott tagállamban, akkor az a tagállam, amelyikben a családegyesítő átmeneti védelmet 
élvez, egyesíti a védelemre szoruló családtagokat a családegyesítővel azon családtagok esetében, ahol 
megállapítható, hogy megfelelnek az (1) bekezdés a) pontja szerinti leírásnak. A tagállamok egyesíthetik a 
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A menedékeskénti elismerést kizáró okok 

21. § 

(1) Nem lehet menedékesként elismerni azt a külföldit,55 

a) akiről megalapozottan feltételezhető, hogy 

aa) nemzetközi dokumentumokban meghatározott béke elleni, háborús vagy emberiesség elleni 

bűncselekményt követett el; 

ab) a menedékeskénti elismerés iránti kérelem benyújtását megelőzően, a Magyar Köztársaság 

területén kívül súlyos, nem politikai bűncselekményt követett el; 

ac) az Egyesült Nemzetek céljaiba és elveibe ütköző bűncselekményt követett el; 

b) akinek a Magyar Köztársaság területén való tartózkodása nemzetbiztonsági érdeket sért; 

c) akiről jogerős bírói ítélet megállapította, hogy olyan bűncselekményt követett el, amelyre a 

magyar jog ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli. 

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja alkalmazása során súlyos, nem politikai bűncselekménynek 

minősül az a cselekmény, amelynek elkövetésénél – figyelemmel az összes körülményre, így a 

bűncselekmény által elérni kívánt célra, a bűncselekmény indítékára, az elkövetés módjára, a 

felhasznált vagy felhasználni kívánt eszközre – a bűncselekmény köztörvényi jellege túlnyomó a 

politikai jelleghez képest, és amelyre a magyar jog ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés 

büntetés kiszabását rendeli.56 

                                                                                                                                                                            

családegyesítővel a családegyesítő védelemre szoruló azon családtagjait, akik megfelelnek az (1) bekezdés b) 
pontja szerinti leírásnak, figyelembe véve minden esetben azokat a szélsőséges nehézségeket, amelyekkel a 
családtagoknak a családegyesítés elmaradása esetén kellene szembenézniük. 
26. cikk (1) Az átmeneti védelem időtartamára a tagállamok együttműködnek egymással az egyik tagállam 
területén átmeneti védelmet élvező személyek tartózkodási helyének a másik tagállamba történő áthelyezésére, az 
áthelyezés által érintett személy beleegyezése mellett.” 
55 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv preambulum (22) pontjában, valamint 28. cikkében foglaltaknak 
megfelelően meghatározott rendelkezések. 
„preambulum (22) Meg kell határozni a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén 
bizonyos személyek átmeneti védelemből történő kizárásának feltételeit. 
28. cikk (1) A tagállamok valamely személyt akkor zárhatnak ki az átmeneti védelemből, ha: 
a) alapos okkal feltételezhető, hogy: 
i. a szóban forgó személy béke elleni, háborús vagy emberiség elleni bűncselekményt követett el az ezekről a 
bűncselekményekről rendelkező nemzetközi okmányokban meghatározottaknak megfelelően; 
ii. a szóban forgó személy az adott tagállam területére átmeneti védelmet élvező személyként történő befogadását 
megelőzően súlyos, nem politikai bűncselekményt követett el a befogadó tagállam területén kívül. A várható 
büntetés súlyosságát az érintett személy által gyaníthatóan elkövetett bűncselekmény jellegével szembeállítva kell 
mérlegelni. A kegyetlen cselekedetek különösen minősíthetők súlyos, nem politikai bűncselekménynek még akkor 
is, ha azokat állítólag politikai okból követték el. Ugyanez vonatkozik a bűncselekményben résztvevőkre és a 
felbujtókra egyaránt; 
iii. az érintett személyt az ENSZ céljaiba és elveibe ütköző cselekményekben találták bűnösnek; 
b) alaposan feltételezhető, hogy az érintett személy veszélyezteti a befogadó tagállam biztonságát, illetve veszélyt 
jelent a befogadó tagállam közösségére, mivel jogerős bírósági ítélet állapította meg bűnösségét valamely 
különlegesen súlyos bűncselekményben. 
(2) Az (1) bekezdésben említett kizáró okokat kizárólag az érintett személy személyes magatartására lehet 
alapozni. A kizáró határozatokat vagy intézkedéseket az arányosság elvére kell alapozni.” 
56 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 28. cikk (1) bekezdés a) pontja ii. alpontjában foglaltaknak megfelelően 
meghatározott rendelkezés. 
„28. cikk 
(1) A tagállamok valamely személyt akkor zárhatnak ki az átmeneti védelemből, ha: 
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A menedékes jogállása 

22. § 

 

(1) A menedékes jogosult 

a) személyazonosságát igazoló okmányra57; 

b) külön jogszabályban meghatározott, egyszeri kiutazásra és visszatérésre jogosító úti okmányra, 

ha származási országa érvényes úti okmányával nem rendelkezik; 

c) az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint ellátásra, támogatásra és 

szállásra;58 

d) a külföldiekre vonatkozó általános szabályok szerinti munkavégzésre.59 

(2) A menedékes köteles 

a) szálláshelyét, valamint annak megváltozását a menekültügyi hatóságnak bejelenteni; 

b) a menekültügyi hatósággal együttműködni; 

c) jogszabály vagy az egészségügyi hatóság elrendelése alapján magát egészségügyi szűrésnek, 

gyógykezelésnek, jogszabályban kötelezően előírt, valamint az egészségügyi hatóság által 

megbetegedési veszély esetén elrendelt, hiányzó védőoltások pótlásának alávetni; 

d) a Magyar Köztársaság jogszabályait megtartani. 

Az ideiglenes védelem tartama 

23. §60 

                                                                                                                                                                            

a) alapos okkal feltételezhető, hogy: 
ii. a szóban forgó személy az adott tagállam területére átmeneti védelmet élvező személyként történő befogadását 
megelőzően súlyos, nem politikai bűncselekményt követett el a befogadó tagállam területén kívül. A várható 
büntetés súlyosságát az érintett személy által gyaníthatóan elkövetett bűncselekmény jellegével szembeállítva kell 
mérlegelni. A kegyetlen cselekedetek különösen minősíthetők súlyos, nem politikai bűncselekménynek még akkor 
is, ha azokat állítólag politikai okból követték el. Ugyanez vonatkozik a bűncselekményben résztvevőkre és a 
felbujtókra egyaránt;” 
57 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 8. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„8. cikk (1) A tagállamok elfogadják az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az átmeneti védelmet élvező 
személyeket a védelem teljes időtartamára tartózkodási engedéllyel lássák el. E célra kiállítják a szükséges 
okmányokat, illetve az egyéb, ezekkel egyenértékű igazoló dokumentumokat.” 
58 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 13. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„13. cikk (1) A tagállamok biztosítják, hogy az átmeneti védelmet élvező személyek megfelelő szálláshelyhez 
jussanak, illetve adott esetben megkapják a szálláshoz jutáshoz szükséges eszközöket.” 
59 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 12. cikke alapján meghozott szabály. 
„12. cikk A tagállamok az átmeneti védelem időtartamát meg nem haladó időtartamra felhatalmazhatják az 
átmeneti védelmet élvező személyeket arra, hogy munkavállalói jogviszonyba lépjenek vagy bármely önálló 
vállalkozói tevékenységet folytassanak, az adott szakma szabályai szerint, továbbá, hogy felnőttoktatásban, 
szakképzésben, illetve gyakorlati munkahelyi képzésben részesüljenek. Munkaerőpiac-politikai megfontolásokból a 
tagállamok előnyben részesíthetik az EU állampolgárokat, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást 
aláírt államok állampolgárait, valamint a jogszerű tartózkodási engedéllyel rendelkező, munkanélküli segélyben 
részesülő, harmadik ország állampolgárait. A tagállamokban a díjazásra, a munkavállalói jogviszonyban vagy önálló 
vállalkozóként végzett tevékenységek esetén a társadalombiztosítási rendszerhez való hozzáférésre, illetve a 
munkavállalás egyéb feltételeire vonatkozó hatályos általános jogszabályokat kell alkalmazni.” 
60 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 4. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
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(1) A 19. § a) pontján alapuló ideiglenes védelem időtartama egy év. 

(2) Amennyiben az Európai Unió Tanácsa az ideiglenes védelemre jogosultként történő elismerés – 

(1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártát követő – fenntartásáról határoz, az ideiglenes 

védelem a tanácsi határozatban foglalt időtartammal meghosszabbodik. 

24. § 

(1) A 19. § b) pontján alapuló ideiglenes védelem az Országgyűlés határozatában foglalt időtartam 

lejártáig vagy tény bekövetkeztéig áll fenn. 

(2) Amennyiben az Országgyűlés az ideiglenes védelemre jogosultként történő elismerés – (1) 

bekezdésben meghatározott időtartam lejártát vagy tény bekövetkeztét követő – fenntartásáról 

határoz, az ideiglenes védelem az Országgyűlés határozatában foglalt időtartammal 

meghosszabbodik. 

A menedékes jogállás megszűnése 

25. § 

(1) A menedékes jogállás megszűnik, ha61 

a) az ideiglenes védelem időtartama lejár, vagy – a 19. § b) pontján alapuló elismerés esetén –az 

Országgyűlés által megjelölt tény bekövetkezik; 

b) az Európai Unió Tanácsa a 19. § a) pontja szerinti elismerést visszavonja; 

c) a menedékes Magyarországon letelepedett jogállást szerez; 

d) a menedékest a menekültügyi hatóság menekültként vagy oltalmazottként ismeri el; 

e) a menedékeskénti elismerést a menekültügyi hatóság visszavonja. 

(2) A menedékeskénti elismerést vissza kell vonni, ha 

a) a menedékesként elismert külföldit – beleegyezésével – a 2001/55/EK irányelvet alkalmazó más 

állam részesíti ideiglenes védelemben;62 

                                                                                                                                                                            

„4. cikk (1) Az átmeneti védelem időtartama a 6. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül egy év. Ez az időtartam hat 
hónapos időszakonként legfeljebb további egy évre automatikusan meghosszabbítható, kivéve, ha az átmeneti 
védelmet a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján megszüntetik. 
(2) Amennyiben az átmeneti védelem indokai továbbra is fennállnak, a Tanács a Bizottság javaslatára, a Tanács 
részére javaslatot benyújtó tagállam kérelmének vizsgálatát követően, minősített többséggel határozatot fogadhat 
el az átmeneti védelem további, legfeljebb egy évvel történő meghosszabbításáról.” 
61 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 6. cikkének megfelelően meghatározott rendelkezés. 
„6. cikk (1) Az átmeneti védelem véget ér: 
a) amikor lejárt annak maximális időtartama; illetve 
b) a Bizottság javaslatát követően minősített többséggel elfogadott tanácsi határozattal megállapított bármely 
időpontban; a Bizottság a Tanácsnak szóló javaslat benyújtására irányuló valamennyi tagállami kérelmet 
megvizsgálja. 
(2) A tanácsi határozat alapja, hogy a származási országban a helyzet lehetővé teszi az átmeneti védelemben 
részesülők biztonságos és tartós visszatérését, tekintettel az emberi jogokra és az alapvető szabadságjogokra, 
valamint a tagállamoknak a visszaküldés tilalmára vonatkozó kötelezettségeire. Az Európai Parlamentet a tanácsi 
határozatról tájékoztatni kell.” 
62 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 26. cikk (4) bekezdésének megfelelően meghatározott rendelkezés. 
„26. cikk (4) Valamely tagállamból egy másik tagállamba történő áthelyezés esetén a küldő tagállamban kiadott 
tartózkodási engedély hatálya megszűnik, megszűnnek továbbá a küldő tagállamnak az átmeneti védelmet élvező 
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b) az elismerésre a 21. § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok fennállása ellenére került sor, vagy a 

menedékessel szemben ilyen kizáró ok áll fenn; 

c) a menedékes jogállásáról írásban lemond; 

d) az elismerés feltételei már az elismerő határozat meghozatalakor sem álltak fenn. 

 

II. Fejezet 

AZ ELISMERÉSÉT KÉRŐRE, A MENEKÜLTRE ÉS A MENEDÉKESRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Az elismerését kérő okmánya 

5. § 

Az elismerését kérő személyazonosságát érvényes úti okmánya, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, 

személyazonosításra alkalmas okmánya igazolja. 

6. § 

(1) Ha az elismerését kérő  

a) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik magyarországi tartózkodásra jogosító engedéllyel, és  

b) a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodása azon a tényen alapul, hogy elismerését kéri, 

a menekültügyi hatóság – a külön jogszabály alapján – humanitárius célból tartózkodási engedélyt állít ki a részére. 

(2) Ha az elismerését kérő személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik, a menekültügyi hatóság a 

tartózkodási engedély kiállítása során – a tartózkodási engedélyben foglalt adatok tekintetében – az elismerését 

kérő nyilatkozatát veszi alapul. 

A menekültkénti elismerés 

7. § 

A Tv. 6. § (3) bekezdése akkor alkalmazható, ha az üldöztetés veszélye olyan körülményeken alapul, amelyeket az 

elismerését kérő szándékos magatartásával rosszhiszeműen maga idézett elő. 

A menedékes okmánya 

8. § 

(1) A menedékes személyazonosságát, magyarországi tartózkodásának jogszerűségét, valamint a Tv.-ben, e 

rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott ellátásokra és támogatásokra való jogosultságát az e rendelet 

1. mellékletében meghatározott formájú és adattartalmú okmány (a továbbiakban: a menedékes 

személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány) igazolja.  

                                                                                                                                                                            

érintett személy felé fennálló kötelezettségei. Az új befogadó tagállam nyújt átmeneti védelmet az érintett 
személyek részére.” 
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(2) A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányát – a menedékeskénti elismeréssel 

egyidejűleg – a menekültügyi hatóság állítja ki. 

(3) A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányának érvényességi ideje az ideiglenes 

védelem időtartamához igazodik, de legfeljebb egy év, amelyet a menekültügyi hatóság – az ideiglenes védelem 

további időtartamára, alkalmanként legfeljebb egy évvel – hivatalból hosszabbít meg. 

 

 

9. § 

A menedékes szálláshelyének megváltozása esetén a menekültügyi hatóság az új szálláshely címét feltüntető, 

személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányt állít ki a menedékes részére. 

10. § 

(1) A menedékes köteles a személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányának elvesztését, 

eltulajdonítását vagy megsemmisülését a menekültügyi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésről a 

menekültügyi hatóság igazolást állít ki. 

(2) Az elveszettnek hitt és az erről szóló bejelentés után megtalált, a menedékes személyazonosságát és 

tartózkodási jogát igazoló okmányról a menekültügyi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 

(3) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy lejárt, a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát 

igazoló okmány helyett a menekültügyi hatóság a menedékes részére – az ideiglenes védelem fennállásának 

időtartama alatt – új okmányt állít ki. 

11 § 

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmánya érvénytelen, ha 

a) érvényességi ideje lejárt; 

b) a menedékes jogállás megszűnt; 

c) a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált. 

VI. Fejezet 

A BEFOGADÁSI FELTÉTELEK, 

A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA 

A befogadási feltételek 

26. § 
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A befogadási feltételek magukba foglalják a befogadás anyagi feltételeit, valamint az elismerését 

kérő mozgásszabadságával, egészségügyi és szociális ellátásával, valamint oktatásával kapcsolatos 

valamennyi, törvényben és kormányrendeletben meghatározott jogosultságot és intézkedést.63 

 

 

 

III. Fejezet 

A BEFOGADÁSI FELTÉTELEKRE, TOVÁBBÁ 

A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSÁRA ÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ 

KÖZÖS SZABÁLYOK 

Általános rendelkezések 

12. § 

(1) Az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes alapvető létfenntartási feltételeinek 

megteremtése, továbbá társadalmi beilleszkedésének elősegítése állami feladat. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a menekültügyi hatóság közvetlenül, a befogadó állomás, valamint a 

menekült vagy az oltalmazott lakóhelye, illetve a menedékes szálláshelye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzője, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) útján látja el. 

(3) A befogadó állomás az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes elhelyezését és 

ellátását biztosító, a menekültügyi hatóság által fenntartott létesítmény. 

(4) Befogadó állomásnak megfelelő más szálláshely a szerződés alapján működtetett szállás- vagy táborhely, 

valamint a kísérő nélküli kiskorú elismerését kérő elhelyezését biztosító speciális intézmény (a továbbiakban a 

befogadó állomással együtt: befogadó állomás). 

(5) E rendelet alkalmazásában jövedelemnek, illetve vagyonnak minősül a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

jövedelem, illetve b) pontjában meghatározott vagyon. 

Az ellátásra és támogatásra fordított költségek megtérítése 

13. § 

                                                 
63 A befogadási irányelv 2. cikk i) pontja szerinti rendelkezés. 
„2. cikk Fogalommeghatározások Ezen irányelv alkalmazásában: 
i) "befogadási feltételek": a tagállamok által a menedékkérőkre vonatkozóan ennek az irányelvnek megfelelően 
hozott intézkedések összessége;” 
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(1) Az e rendelet szerint ellátást vagy támogatást nyújtó szerv vagy személy köteles a támogatást kérő 

jogosultságának fennállását ellenőrizni, továbbá köteles a menekültügyi hatóság költségvetésének terhére 

teljesített kiadásait az egyéb kiadásoktól elkülönítve nyilvántartani. 

(2) Az e rendelet alapján nyújtott ellátás és támogatás költségeit a menekültügyi hatóság utólagos elszámolás 

alapján téríti meg. A költségtérítés – az ellátásban, illetve támogatásban részesített családi és utónevének, valamint 

tartózkodási engedélye, személyazonosító igazolványa vagy személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló 

okmánya számának feltüntetésével – az ellátás, illetve a támogatás biztosításától számított egy hónapon belül az e 

célra rendszeresített nyomtatványon részletezett számla alapján igényelhető a menekültügyi hatóságtól. 

(3) A menekültügyi hatóság az ellátáshoz nélkülözhetetlen kiadások fedezetét az ellátást vagy támogatást folyósító 

szervnek megelőlegezheti. 

 

 

Szerződés alapján teljesített ellátások 

14. § 

(1) A befogadással összefüggő feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében a menekültügyi hatóság az egyes 

ellátási és társadalmi beilleszkedést célzó feladatok teljesítésére a (2) bekezdésben felsorolt szervezetekkel 

szerződést köthet. 

(2) A menekültügyi hatóság társadalmi szervezettel, helyi önkormányzattal, egyházzal, alapítvánnyal, ezek 

intézményével, gazdálkodó szervezettel, valamint egyéb jogi személlyel (a továbbiakban: szolgáltató) szerződést 

köthet 

a) az elismerését kérő befogadási feltételeinek biztosítására; 

b) a menekültet, az oltalmazottat és a menedékest megillető ellátások biztosítására; 

c) az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes szociális és mentálhigiénés gondozására; 

d) az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes jogaira és kötelezettségeire irányuló 

tájékoztatására; 

e) a menekült és az oltalmazott szak- és átképzésére; 

f) a menekült, az oltalmazott és a menedékes magyar nyelvi oktatására; 

g) a menekült, az oltalmazott és a menedékes társadalmi beilleszkedésének elősegítésére. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatokra – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásaira 

is figyelemmel – pályázat útján kell kiválasztani a szolgáltatót. A pályázati felhívást a menekültügyi hatóság teszi 

közzé. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az ellátásban részesítendők körét és tervezett számát, valamint a 

nyújtandó ellátás megnevezését és biztosításának időtartamát. 

(4) A szerződést írásban kell megkötni. A szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) az ellátásban részesítendők körét, a nyújtandó ellátás megnevezését és biztosításának időtartamát; 

b) a szerződés tárgyát képező ellátás, illetve feladat teljesítésének módját és ellenértékét; 

c) az ellátás, illetve feladat nyilvántartására, valamint teljesítése ellenértékének elszámolására és átutalására 

vonatkozó kikötéseket; 
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d) a menekültügyi hatóságnak a szerződés teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó jogosultságát és az ellenőrzés 

módját; 

e) a szerződés érvényességi idejét, felmondásának módját, valamint az esetleges jogviták rendezésére vonatkozó 

kikötéseket. 

(5) A szerződéshez – szükség esetén – mellékelni kell a szolgáltató jogállására vonatkozó bírósági határozat, illetve 

a szerződésben vállalt feladatok ellátásához szükséges hatósági engedély másolatát. 

 

 

 

 

A befogadás anyagi feltételei 

27. §64 

Amennyiben törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik65, az elismerését kérő az 

elismerés iránti kérelem benyújtását követően a menekültügyi eljárás jogerős lezárásáig az e 

törvényben és külön jogszabályban meghatározott ellátásra, támogatásra és szállásra jogosult (a 

továbbiakban: befogadás anyagi feltételei66). 

28. §67 

                                                 
64 A befogadási irányelv 13. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„13. cikk A befogadás anyagi feltételeire és az egészségügyi ellátásra vonatkozó általános szabályok 
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a befogadás anyagi feltételei a menedékjog iránti kérelmük benyújtása 
időpontjában a kérelmezők rendelkezésére álljanak.” 
65 A befogadási irányelv 14. cikk (8) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„(8) A tagállamok kivételesen e cikk rendelkezéseitől eltérő anyagi befogadási feltételeket is előírhatnak a lehető 
legrövidebb ésszerű időtartamig, ha: 
- a kérelmező egyedi szükségleteinek kezdeti felmérésére van szükség, 
- a befogadás e cikkben előírt anyagi feltételei nem állnak rendelkezésre adott földrajzi térségben, 
- a rendelkezésre álló szokásos szálláslehetőségek ideiglenesen kimerültek, 
- a menedékkérő fogva tartott, vagy a határőrség létesítményében köteles tartózkodni. 
Ezen eltérő feltételek minden esetben alapszükségletekre terjednek ki.” 
66 A befogadási irányelv 2. cikk j) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„j) "a befogadás anyagi feltételei": azok a befogadási feltételek, amelyek a természetben, illetve pénzjuttatás vagy 
kupon formájában nyújtott szállást, étkezést és ruházatot, illetve a napi szükségleteket fedező juttatást jelentik;” 
67 A befogadási irányelv 7. cikk (4) bekezdése, valamint a 13. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott 
rendelkezés. 
„7. cikk (4) A tagállamok a befogadás anyagi feltételeinek biztosítását függővé tehetik attól, hogy a kérelmezők 
tényleges lakóhelye a tagállam által meghatározandó helyen legyen. Ezt a döntést, amely általános jellegű is lehet, 
egyedileg, a nemzeti jog előírásai szerint hozzák meg. 
13. cikk (2) A tagállamok gondoskodnak a befogadásnak a kérelmezők egészségének megfelelő és 
alapszükségleteiket kielégítő életszínvonalat biztosító anyagi feltételeiről. 
A tagállamok ezt az életszínvonalat biztosítják a 17. cikk szerinti különleges igényeket támasztó személyek egyedi 
helyzetében éppúgy, mint a fogva tartott személyek viszonylatában.” 
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(1) A menekültügyi hatóság biztosítja az elismerését kérő számára az egészségi állapotának 

megfelelő és alapszükségleteit kielégítő befogadás anyagi feltételeit. 

(2) A befogadás anyagi feltételeit a fogva tartott elismerését kérő részére is biztosítani kell. 

29. §68 

(1) Az elismerését kérő – rászorultsága esetén – térítésmentesen jogosult a befogadás anyagi 

feltételeire, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra. 

(2) A különleges bánásmódot igénylő személy az (1) bekezdésben meghatározottak mellett – 

rászorultsága esetén – térítésmentesen jogosult a külön jogszabályban meghatározott, sajátos 

szükségleteit kielégítő egészségügyi ellátásra is. 

IV. Fejezet 

A BEFOGADÁS SORÁN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK RENDSZERE 

15. § 

(1) Az elismerését kérőt a befogadás során az alábbi ellátások és támogatások illetik meg: 

a) a befogadás anyagi feltételeinek biztosítása, 

b) egészségügyi ellátás, 

c) az elismerését kérő tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése, 

d) pénzbeli támogatások. 

(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái: 

a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás, 

b) a szabad felhasználású havi költőpénz, 

c) részesítés adományokból, 

d) utazási kedvezmények igénybevétele, 

e) a köztemetés költségeinek viselése. 

(3) Pénzbeli támogatások: 

a) a beiskolázási támogatás, 

b) az ország végleges elhagyásának támogatása. 

A befogadás során nyújtott ellátások és támogatások igénybevételének általános feltételei 

16. § 

                                                 
68 A befogadási irányelv 15. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„15. cikk Egészségügyi ellátás 
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmezők megkapják a szükséges egészségügyi ellátást, amely kiterjed 
legalább a sürgősségi ellátásra és a betegségek alapvető kezelésére. 
(2) A tagállamok a különleges elbánást igénylő kérelmezőknek biztosítják a szükséges orvosi vagy egyéb 
segítséget.” 
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(1) Az elismerését kérő az előzetes vizsgálati eljárás alatt – a Tv.-ben, valamint e rendeletben megállapított 

feltételek szerint – a szabad felhasználású havi költőpénz kivételével a 15. § (1) bekezdés a)-c) pontja, valamint a 

15. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ellátásokra és támogatásokra jogosult. 

(2) Az elismerés iránti kérelmet érdemi eljárásra utaló végzés meghozatalát követően az elismerését kérő részére a 

15. § (1) bekezdés a)-c) pontja, valamint a 15. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ellátások mellett – kérelmére – a 

15. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzbeli támogatások is biztosíthatók. 

(3) A menekültügyi hatóság a 15. §-ban foglalt ellátások és támogatások megítéléséről, megszüntetéséről, 

megtagadásáról, megvonásáról, valamint visszaállításáról végzéssel dönt. 

(4) A menekültügyi hatóság a döntéshozatalt mellőzi a pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott mértékre 

történő emelése esetén. 

17. § 

(1) Az elismerését kérő az elismerés iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az e rendelet 2. mellékletében 

meghatározott nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik vagyoni és jövedelmi helyzetéről. 

(2) A menekültügyi hatóság az elismerését kérőnek a 15. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti ellátásokra és 

támogatásokra való rászorultságát hivatalból vizsgálja, és arról az érdemi eljárásra utaló végzésben dönt. Az 

elismerését kérő nyilatkozhat úgy, hogy a befogadás anyagi feltételei közül egyes ellátásokat, illetve támogatásokat 

nem kíván igénybe venni. 

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés meghozataláig az elismerését kérő számára a befogadás anyagi feltételeit 

biztosítani kell. 

(4) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti végzés közlésével egyidejűleg az elismerését kérőt – 

anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven, írásban – tájékoztatja a Tv., valamint e rendelet alapján őt 

megillető valamennyi ellátásról és támogatásról, a befogadási feltételekkel kapcsolatban ráháruló 

kötelezettségekről, valamint a befogadás során egyedi segítséget, illetve jogi segítséget nyújtó szervezetekről.69 

(5) Az elismerését kérő a támogatás iránti kérelem benyújtása során a támogatásra való jogosultságát 

humanitárius célú tartózkodási engedélyével igazolhatja. 

18. § 

Az elismerését kérő a befogadás során nyújtott ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha 

nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele 

                                                 
69 A befogadási irányelv 5. cikk (1)-(2) bekezdés alapján megállapított rendelkezés. 
„5. cikk (1) A tagállamok a menedékjog iránti kérelem illetékes hatóságnál történő benyújtását követő legfeljebb 15 
napon belül tájékoztatják a menedékkérőket minden megállapított kedvezményről és a befogadási feltételekkel 
kapcsolatban reájuk háruló kötelezettségekről. 
A tagállamok biztosítják a kérelmezők tájékoztatását az egyedi jogsegélyt nyújtó szervezetekről vagy személyi 
csoportokról, valamint azokról a szervezetekről, amelyek segítséget nyújthatnak nekik, illetve tájékoztathatják őket 
a rendelkezésre álló befogadási feltételekről, az egészségügyi ellátást is beleértve. 
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett információ írásos legyen és lehetőleg olyan nyelven 
készüljön, amelyet a kérelmező ésszerűen feltételezhetően megért. Adott esetben ezt az információt emellett 
szóban is közölhetik.” 
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közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy 

főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a munkabér mindenkori kötelező legkisebb havi összegét. 

19. § 

(1) Ha az elismerését kérő rendelkezik a megélhetését biztosító vagyonnal, vagy jövedelme elérte a 18. §-ban 

meghatározott mértéket, köteles azt a menekültügyi hatóságnak legkésőbb a vagyon-, illetve jövedelemváltozás 

bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül bejelenteni. 

(2) A menekültügyi hatóság a befogadás feltételeinek biztosítása során az elismerését kérőt a 17. § (1) bekezdés 

szerinti nyilatkozat megtételére, illetve vagyonának, jövedelmének igazolására kötelezheti, amelynek az elismerését 

kérő tizenöt napon belül köteles eleget tenni. 

(3) Ha az elismerését kérő vagyoni, illetve jövedelmi helyzetében olyan változás következett be, amely alapján a 

befogadási feltételek igénybevételére nem jogosult, azok biztosítását meg kell szüntetni. 

(4) A menekültügyi hatóság az elismerését kérőt az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kötelezettség késedelmes 

teljesítése miatt – a jogosulatlanná válás időpontjától – jogtalanul igénybe vett ellátás ellenértékének a 

megfizetésére, illetve a támogatási összeg visszafizetésére kötelezheti a támogatás megtagadásáról rendelkező 

végzésben. Ha a menekültügyi hatóság az elismerését kérőt az ellátás ellenértékének a megfizetésére, illetve a 

támogatás visszafizetésére kötelezte, e kötelezettség teljesítéséig ellátás, illetve támogatás akkor sem nyújtható, 

ha az elismerését kérő időközben az ellátásra, illetve a támogatásra jogosulttá vált. 

(5) A menekültügyi hatóság a (4) bekezdésben foglaltak alól különös méltánylást érdemlő esetben kivételt tehet. 

(6) A pénzbeli támogatás folyósítását meg kell szüntetni akkor is, ha az elismerését kérő azt a folyósítás 

időpontjától számított harminc napon belül – szabad felhasználású havi költőpénz folyósítása esetén a következő 

esedékes folyósítás időpontjáig – nem vette át, és mulasztását kimenteni nem tudta. 

20. § 

(1) Az elismerését kérő – az érdemi eljárásra utaló végzés meghozatalától – a befogadás anyagi feltételei körében 

biztosított ellátásokat abban az esetben veheti igénybe, ha elhelyezéséről és ellátásáról a menekültügyi hatóság a 

befogadó állomáson gondoskodik. 

(2) A menekültügyi hatóság az elismerését kérő számára a 12. § (4) bekezdés szerinti szerződéses szálláshelyen 

való tartózkodás lehetőségét ajánlhatja fel. Az elismerését kérő személy szerződéses szálláshelyen történő 

elhelyezéséhez adott hozzájárulását a Tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott adatainak kezelésére adott 

hozzájárulásnak is kell tekinteni. 

A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás 

21. § 

(1) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás keretében az elismerését kérő részére a következőket kell 

biztosítani: 

a) szállás; 

b) napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora); 



 35 

c) személyes használatra étkező- és tisztálkodási eszközök, ruházat. 

(2) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás keretében az ötödik életévét betöltött kiskorú elismerését 

kérő számára az (1) bekezdés szerinti ellátás mellett – az elismerés iránti kérelmet érdemi eljárásra utaló végzés 

meghozatalától – a közoktatásban való részvételt elősegítő felkészítő nyelvi képzést is biztosítani kell. 

(3) A menekültügyi hatóság az érdemi eljárás időtartama alatt az elismerését kérő számára a befogadó állomás 

területén történő munkavégzés keretében munkalehetőséget biztosíthat. 

(4) A (3) bekezdés alapján végzett munka mennyisége a havi 40 órát nem haladhatja meg. 

(5) A menekültügyi hatóság a befogadó állomás vezetőjének javaslata alapján a befogadó állomás területén 

munkát végző elismerését kérőt jutalomban részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a munkabér 

mindenkori kötelező legkisebb havi összegének 20%-át. 

(6) A befogadó állomáson történő elhelyezés során a menekültügyi hatóság – a családtagok esetlegesen eltérő 

jogállása esetében is – köteles a család egységét fenntartani, a családtagokat – ellenkező kérelem hiányában – 

együtt elhelyezni és az elhelyezettek családi életének védelmét biztosítani. 

Szabad felhasználású havi költőpénz 

22. § 

(1) Az elismerését kérő a befogadó állomáson való tartózkodása során szabad felhasználású havi költőpénzben 

részesül, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-a. 

(2) A szabad felhasználású költőpénz az érdemi eljárásra utaló végzés meghozatalától teljes hónapra, annak az 

elismerését kérőnek jár, aki a befogadó állomáson a második hónaptól kezdődően havonta legalább huszonöt 

napot tartózkodik (életvitelszerű tartózkodás). 

(3) A (2) bekezdés szerinti időtartamba az az idő is beszámít, amely alatt az elismerését kérő engedéllyel 

tartózkodott a befogadó állomáson kívül. 

(4) A szabad felhasználású költőpénz kifizetését a tárgyhó 5. napjáig kell teljesíteni, utólagos kifizetés kizárólag az 

elismerését kérő fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása esetén lehetséges. 

(5) A kiskorú elismerését kérő havi költőpénzét törvényes képviselője, a hatodik életévét be nem töltött kísérő 

nélküli kiskorú esetében pedig az ügygondnok veheti át. Az összeg személyes szükségletekre történő felhasználását 

ezekben az esetekben is biztosítani kell. 

Részesítés adományokból 

23. § 

(1) A menekültügyi hatóság bel- és külföldi természetes és jogi személyektől, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetektől pénzbeli, illetve természetbeni adományt fogadhat el hatósági és ellátási tevékenysége 

feltételeinek javítása, valamint az elismerését kérő ellátása érdekében. 

(2) Az adomány felhasználásáról – amennyiben az adományozó a felhasználás feltételeit meghatározta, azok 

betartásával – a menekültügyi hatóság gondoskodik. 

(3) Az elismerését kérő a menekültügyi hatóság döntése alapján részesül a felajánlott adományból. 
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(4) A menekültügyi hatóság a pénzbeli és a természetbeni adományokról, valamint azok felhasználásáról 

elkülönített nyilvántartást vezet. 

Utazási kedvezmények igénybevétele 

24. § 

(1) A menekültügyi hatóság az elismerését kérő kérelmére a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezmény igénybevételéhez igazolást állít ki, ha az elismerését 

kérő 

a) jogállásának rendezésével kapcsolatos hatósági ügyét intézi, 

b) a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál a 26-28. §-ban meghatározott 

egészségügyi ellátást vesz igénybe, illetve 

c) állami feladatot átvállaló civil szervezet által működtetett programban vesz részt, vagy ilyen szervezet segítségét 

veszi igénybe. 

(2) Az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell 

benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó iratokat. 

(3) Az utazási kedvezmény mértékére és igénybevételének módjára egyebekben a közforgalmú személyszállítási 

utazási kedvezményekről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók. 

 

A köztemetés költségeinek viselése 

25. § 

(1) A menekültügyi hatóság az elismerését kérő halála esetén – a halálesetről való tudomásszerzést követő 

harminc napon belül – gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről, ha az elismerését kérő szálláshelyeként 

befogadó állomás volt kijelölve, és 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

(2) Ha az elismerését kérő szálláshelyeként magánszállás volt kijelölve, a haláleset helye szerint illetékes települési 

önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő harminc napon belül – az 

elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről gondoskodnia, ha 

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

(3) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti önkormányzatnak a köztemetés költségeit megtéríti. A 

megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított hatvan napon belül kell bejelenteni. 

Egészségügyi ellátás 

26. § 
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(1) Ha az elismerését kérő nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, betegsége esetén az egészségügyi 

szolgáltatások közül térítésmentesen jogosult 

a) a háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és gyógykezelésre; 

b) a sürgős szükség esetén igénybe vett járóbeteg-szakellátás keretében történő vizsgálatra, gyógykezelésre, 

továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszerre és kötszerre; 

c) a sürgős szükség esetén igénybe vett fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra, valamint annak során az orvos előírása 

szerinti gyógykezelésre – ideértve a műtéti beavatkozásokat, továbbá az annak során felhasznált gyógyászati 

anyagokat és protetikai eszközöket –, gyógyászati ellátásra, a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerre, kötszerre 

és étkezésre; 

d) a járóbeteg-szakellátást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést követően a betegségből való gyógyulásig, 

illetve állapota stabilizálódásáig 

da) a szükséges vizsgálatra és gyógykezelésre; 

db) a h) pont szerinti gyógyszerek közé nem tartozó, mással nem helyettesíthető gyógyszerre és a gyógyszer 

beadásához szükséges gyógyászati segédeszközre; 

e) a d) pont db) alpontjában foglaltakon kívüli, orvos által rendelt egyéb gyógyászati segédeszközre, valamint 

annak javítására; 

f) sürgősségi fogászati ellátásra és fogmegtartó kezelésre, feltéve, hogy a legalacsonyabb térítési kategóriába 

tartozó kezelést veszi igénybe; 

g) terhesgondozásra és szülészeti ellátásra, illetve a magzati élet védelméről szóló törvényben meghatározott 

feltételek szerint a terhesség megszakítását célzó beavatkozásra; 

h) külön jogszabály szerint a „közgyógyellátásra jogosultak” részére térítésmentesen, illetve „egészségügyi 

rendelkezés” alapján 90%-os vagy 100%-os társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerre és 

kötszerre; 

i) a b) és c) pont, a d) pont da) alpontja és a g) pont szerinti ellátások esetében betegszállításra, ha egészségügyi 

állapota miatt a szállítás másként nem oldható meg; 

j) az életkorához kötött kötelező védőoltásra. 

(2) E rendelet alkalmazásában sürgős szükség az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek 

következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy 

maradandó egészségkárosodást szenvedne. 

27. § 

(1) Az elismerését kérő háziorvosi ellátása a befogadó állomáson történik. 

(2) A befogadó állomáson kívül tartózkodó elismerését kérő a szálláshelye szerinti – területi ellátási 

kötelezettséggel egészségügyi szolgáltatást nyújtó – háziorvosnál jogosult ellátásra. 

(3) A 26. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatások igénybevétele akkor térítésmentes, ha 

háziorvosi ellátást nyújtó orvos beutalására vagy a járóbeteg-szakellátás, illetve fekvőbeteg-gyógyintézet 

szakorvosa visszarendelésére történt. 

(4) Az egészségügyi szakellátást a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál lehet 

igénybe venni. 
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(5) A menekültügyi hatóság a külön jogszabályban meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzővel 

rendelkező orvos által kiállított, az elismerését kérő humanitárius célú tartózkodási engedélyének számát feltüntető 

vény alapján kiadott gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz teljes árát, illetve a gyógyászati segédeszköz 

javításának teljes költségét téríti meg. 

28. §  

(1) A 26. §-ban felsorolt egészségügyi szolgáltatások díját, illetve a szolgáltatások költségét a menekültügyi 

hatóság téríti meg az egészségügyi szolgáltatónak, ha annak megfizetését nemzetközi egyezményben a Magyar 

Köztársaság nem vállalta. 

(2) A menekültügyi eljárás során elvégzett egészségügyi vizsgálat és az egészségügyi államigazgatási szerv által 

elrendelt kötelező védőoltások költségét a menekültügyi hatóság az egészségügyi szolgáltatónak megtéríti. 

(3) Ha a szolgáltatást a jogosult nem a befogadó állomáson működő egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, a 

menekültügyi hatóság a 26. §-ban és a (2) bekezdésben meghatározott egészségügyi szolgáltatások díját – a (4) 

bekezdésben foglalt elszámolási rendben – megtéríti az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak. A díj mértéke 

az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozására vonatkozó szabályok alapján, az elvégzett szolgáltatás 

finanszírozására irányadó rendelkezések alkalmazásával számított adott szolgáltatónak járó díj, azzal, hogy a 

befogadó állomáson kívül egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvos az eseti ellátás díját számolhatja el. 

(4) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgáltatást – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló jogszabály által – az adott ellátás jelentésére és 

elszámolására előírt nyomtatványon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) egészségügyi 

szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervének jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést 

továbbítja az OEP részére. A jelentések alapján történő elszámolást – az egészségügyi szolgáltatások szerinti 

részletezésben – az OEP havonta megküldi a menekültügyi hatóságnak.  

(5) A 26. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja és h) pontja szerinti ellátás költségét az egészségügyi szolgáltató – 

vényköteles készítmények esetében – az elismerését kérő humanitárius célú tartózkodási engedélyének számát 

feltüntető vény, valamint a gyógyszerkészítmény megnevezését, árát és mennyiségét tartalmazó, a menekültügyi 

hatóság mint vevő részére kiállított összesített számla bemutatásával igényelheti vissza. A vényt és a számlát az 

egészségügyi szolgáltató az OEP egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervéhez 

továbbítja. 

(6) A menekültügyi hatóság az egészségügyi szolgáltatások díját az elszámolás, illetve számla kézhezvételétől 

számított negyven napon belül utalványozza az OEP részére. 

Az elismerését kérő tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése 

29. § 

(1) A menekültügyi hatóság – az elismerését kérő tankötelezettségének teljesítése érdekében – az elismerését kérő 

általános iskolai, szakiskolai, középiskolai, alapfokú művészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményi oktatásával, illetve diákotthoni, kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos 

költségeket megtéríti. 
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(2) A menekültügyi hatóság megtéríti a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezés, valamint a nevelési-

oktatási intézménybe irányuló helyi, illetve helyközi utazáshoz igénybevett menetjegy vagy bérlet költségét is. Az 

iskolai tanfelszerelési költségekből a menekültügyi hatóság a tankönyvek és tantárgyi munkafüzetek oktatási 

intézmény által igazolt költségét téríti meg. 

Beiskolázási támogatás 

30. § 

(1) Az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai, alapfokú művészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében tanulmányokat folytató elismerését kérő 

törvényes képviselője – az elismerését kérő tankötelezettségének teljesítése érdekében – beiskolázási támogatás 

iránti kérelmet nyújthat be a menekültügyi hatósághoz. 

(2) A beiskolázási támogatás tanévenként egyszer vehető igénybe, tankönyvre, tanszerre, tanfelszerelésre és 

ruházatra fordítható. A beiskolázási támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 

(3) A kérelemhez csatolni kell a tanszer, tanfelszerelés, tankönyv, illetve a ruházat költségeit feltüntető számlát, 

amely alapján a beiskolázási támogatást a menekültügyi hatóság utólag téríti meg. 

 

 

 

Az ország végleges elhagyásának támogatása 

31. § 

A menekültügyi hatóság az elismerését kérő hazatelepülése vagy harmadik országba történő végleges távozása 

esetén – az elismerését kérő kérelmére – az érintett ország külképviselete által kiállított igazolás alapján, az 

igazolásban megjelölt célállomásig egy alkalommal érvényes menetjegyet (repülőjegyet) biztosít, továbbá az 

utazással összefüggő igazolt költséget egy alkalommal részben vagy egészben megtérítheti. 

A különleges bánásmódot igénylő személy ellátása a befogadás során 

32. § 

A Tv. 2. § k) pontja szerinti különleges bánásmódot igénylő személy befogadására, a számára e körben nyújtott 

ellátásokra és támogatásokra e fejezet rendelkezéseit a 33-34. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

33. § 

(1) Ha a különleges bánásmódot igénylő elismerését kérő egyéni helyzetére tekintettel indokolt, a menekültügyi 

hatóság köteles számára a befogadó állomáson elkülönített elhelyezést biztosítani. 
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(2) A család egységének fenntartását – lehetőség szerint – a különleges bánásmódot igénylő személy elkülönített 

elhelyezése során is biztosítani kell. 

(3) A befogadás során a kiskorú elismerését kérő érdekeinek szem előtt tartásával kell eljárni.70 A befogadó 

állomáson nyújtott elhelyezés során a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az 

életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, 

mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, továbbá lakhatásáról kell gondoskodni. 

(4) A kísérő nélküli kiskorú elismerését kérőt – tizennyolcadik életéve betöltéséig – kiskorúak elkülönített 

elhelyezésére és ellátására alkalmas befogadó állomáson kell elhelyezni.71 

(5) A kísérő nélküli kiskorú hozzátartozójánál is elhelyezhető, ha a hozzátartozó a kísérő nélküli kiskorú 

elszállásolását, ellátását és gondozását írásban vállalja, továbbá a kísérő nélküli kiskorú és a hozzátartozó 

személyes kapcsolata alapján nyilvánvaló, hogy az elhelyezés a kísérő nélküli kiskorú érdekeit szolgálja. 

(6) A kísérő nélküli kiskorú számára kijelölt szálláshelyet csak kivételes esetben és csak a kiskorú érdekeire 

tekintettel lehet megváltoztatni.72 

(7) A kísérő nélküli kiskorú elhelyezése során a család egységét a testvérek együttes elhelyezésével kell biztosítani 

figyelembe véve a testvérek életkorát és érettségük fokát is.73 

34. § 

(1) A különleges bánásmódot igénylő elismerését kérő a 26-27. §-ban foglaltak mellett térítésmentesen jogosult az 

egészségi állapotára tekintettel indokolt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, rehabilitációs, pszichológiai, 

valamint klinikai szakpszichológiai ellátásra, továbbá pszichoterápiás kezelésre.74 75 

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások költségeinek megtérítésére a 28. § rendelkezései megfelelően irányadók. 

                                                 
70 A befogadási irányelv 18. cikk (1) bekezdése alapján megállapított rendelkezés. „18. cikk (1) Ezen irányelv 
kiskorúakat érintő rendelkezéseinek végrehajtása során a tagállamoknak elsődlegesen a gyermek érdekeit kell 
figyelembe venniük.” 
71 A befogadási irányelv 19. cikk (2) bekezdésével összhangban megállapított rendelkezés. „19. cikk (2) A 
menedékjog iránti kérelmet benyújtó felügyelet nélküli kiskorúakat az alábbi személyeknél helyezik el a területre 
történő belépésük időpontjától addig, amíg kötelesek elhagyni azt a befogadó tagállamot, ahol a menedékjog 
iránti kérelmet benyújtották, illetve ahol azt kivizsgálják: 
a) felnőtt rokonoknál; 
b) nevelőcsaládnál; 
c) sajátosan kiskorúak ellátására alkalmas befogadó állomásokon; 
d) kiskorúaknak megfelelő más szálláson. 
A tagállamok a legalább 16 éves, felügyelet nélküli kiskorúakat elhelyezhetik a felnőtt menedékkérők számára 
kialakított befogadó állomáson. 
72 A befogadási irányelv 19. cikk (2) bekezdés alapján megállapított rendelkezés. 
„19. cikk (2) A felügyelet nélküli kiskorúak tartózkodási helyének megváltoztatását a minimumra kell korlátozni.” 
73 A befogadási irányelv 19. cikk (2) bekezdés alapján megállapított rendelkezés. 
„19. cikk (2) A testvéreket lehetőleg együtt kell tartani, figyelembe véve az érintett kiskorúak érdekeit, különösen 
pedig életkorukat és érettségük fokát.” 
74 A befogadási irányelv 18. cikk (2) bekezdéssel összhangban megállapított rendelkezés.„18. cikk (2) A tagállamok 
biztosítják olyan kiskorúak rehabilitációs ellátását, akik nemi erőszak, gondatlanság, kizsákmányolás, kínzás vagy 
kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód bármely formájának estek áldozatául, illetve akik fegyveres 
konfliktusok folytán szenvedtek, valamint biztosítják, hogy szükség esetén megfelelő lelki gondozást és 
szaktanácsadást nyújtsanak.” 
75 A befogadási irányelv 20. cikke (Kínzás és erőszak áldozatai) alapján megállapított rendelkezés. 
„A tagállamok biztosítják, hogy szükség esetén a kínzást, nemi erőszakot vagy egyéb erőszakos cselekményeket 
elszenvedett személyek az említett cselekményekkel okozott sérülések megfelelő kezelésében részesüljenek.” 



 41 

A befogadási feltételek megvonása és megtagadása 

30. §76 

(1) Az elismerését kérő számára biztosított befogadási feltételek – a (2)-(3) bekezdésben foglalt 

kivétellel – megvonhatók, illetve megtagadhatók, ha az elismerését kérő 

a) az együttműködési kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; 

b) a számára kijelölt szálláshelyet a menekültügyi hatóság engedélye nélkül huszonnégy órát 

meghaladó időtartamra elhagyja; 

c) a kijelölt szálláshelyen irányadó magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi; 

d) a számára kijelölt szálláshelyről ismeretlen helyre távozott, és az eltávozástól számítva tizenöt 

nap eltelt; 

e) a befogadás anyagi feltételeire való jogosultság megszerzése érdekében vagyonára, illetve 

jövedelmére vonatkozóan valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt megtagadja; 

f) olyan, súlyosan erőszakos magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben büntetőeljárás vagy 

szabálysértési eljárás indul; 

g) ismételten, változatlan ténybeli alapon nyújt be elismerés iránti kérelmet. 

(2) A különleges bánásmódot igénylő személyek részére biztosított befogadási feltételek nem 

vonhatók meg és nem tagadhatók meg. 

(3) A sürgősségi egészségügyi ellátást a befogadási feltételek (1) bekezdésben foglalt megvonása, 

illetve megtagadása esetében is biztosítani kell. 

                                                 
76 A befogadási irányelv 16. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„III. fejezet A befogadási feltételek korlátozása vagy megvonása 
16. cikk  (1) A tagállamok a következő esetekben korlátozhatják vagy vonhatják meg a befogadási feltételeket: 
a) amennyiben a menedékkérő: 
- a hatáskörrel rendelkező hatóság által meghatározott lakóhelyet annak értesítése vagy – ha engedélyköteles – 
annak engedélye nélkül elhagyja, vagy 
- jelentési kötelezettségeinek, illetve a tájékoztatásra vagy a menedékjogi eljárással kapcsolatos személyes 
meghallgatásra szóló felszólításoknak a nemzeti jogban előírt ésszerű határidőn belül nem tesz eleget, vagy 
- ugyanabban a tagállamban már nyújtott be ez irányú kérelmet. 
Amennyiben a kérelmezőt megtalálják, vagy önként jelentkezik a hatáskörrel rendelkező hatóságnál, a befogadás 
egyes vagy összes feltétele biztosításának visszaállításáról az eltűnés okain alapuló, kellően indokolt határozatot 
kell hozni; 
b) amennyiben a kérelmező elhallgatta, hogy pénzforrásokkal rendelkezik, és ezért jogtalanul vette igénybe a 
befogadás anyagi feltételei keretében nyújtott kedvezményeket. 
Ha kiderül, hogy egy kérelmező kellő eszközzel rendelkezett a befogadás anyagi feltételei és az egészségügyi 
ellátás fedezetéül, miközben ezeket az alapvető szükségleteket részére biztosították, a tagállamok a 
menedékkérőtől visszatérítést kérhetnek. 
(2) A tagállamok megtagadhatják a befogadási feltételek biztosítását, ha a menedékkérő nem tudja igazolni, hogy 
menedékjog iránti kérelmét az adott tagállamba érkezését követően az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül 
benyújtotta. 
(3) A tagállamok a befogadó állomások szabályainak súlyos megsértése, valamint súlyosan erőszakos magatartás 
esetén szankciókat írhatnak elő. 
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett, a befogadási feltételek korlátozására, megvonására vagy megtagadására, 
illetve a szankciókra vonatkozó döntéseket egyedileg, tárgyilagosan és elfogulatlanul hozzák meg, s azokat 
indokolni kell. A határozatoknak az érintett személy sajátos helyzetén kell alapulniuk, különös tekintettel a 17. cikk 
hatálya alá tartozó személyekre, figyelembe véve az arányosság elvét. A tagállamok mindenkor biztosítják a 
sürgősségi orvosi ellátáshoz való hozzáférést. 
(5) A tagállamok biztosítják, hogy az elutasító határozatok elfogadása előtt nem vonják meg, illetve nem 
korlátozzák a befogadás anyagi feltételeit.” 
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(4) A befogadási feltételek megvonásáról, illetve megtagadásáról a menekültügyi hatóság végzéssel 

dönt. A megvonásnak, illetve megtagadásnak arányban kell állnia az (1) bekezdés szerinti 

kötelezettségszegéssel. 

(5) A menekültügyi hatóság a befogadási feltételek megvonására, illetve megtagadására vonatkozó 

döntése meghozatalát követően a megvonás, illetve a megtagadás fenntartásának szükségességét 

az elismerését kérő kérelmére vagy hivatalból rendszeresen felülvizsgálja. 

(6) Ha a menekültügyi hatóság az (1) bekezdés a), b), illetve d) pontja alapján a befogadási 

feltételeket megvonta, illetve megtagadta, és az elismerését kérő az együttműködési 

kötelezettségének eleget tesz, illetve a menekültügyi hatóságnál utóbb jelentkezik, továbbá, ha a 

menekültügyi hatóság az (5) bekezdés szerinti felülvizsgálat során megállapítja, hogy a megvonás, 

illetve megtagadás fenntartása nem szükséges, a befogadás egyes vagy valamennyi feltételének 

visszaállításáról, illetve megítéléséről végzéssel dönt. 

(7) Ha a menekültügyi hatóság az (1) bekezdés e) pontja alapján a befogadási feltételeket 

megvonta, és bebizonyosodik, hogy az elismerését kérő rendelkezett a befogadás anyagi 

feltételeinek fedezetével, a menekültügyi hatóság a megvonásról hozott végzésben elrendelheti a 

jogosulatlanul igénybe vett befogadás anyagi feltételei költségeinek visszatérítését. 

A befogadási feltételek megvonása és megtagadása 

35. § 

(1) A 15. §-ban felsorolt ellátások és támogatások közül a Tv. 30. § (1) bekezdése alapján megvonható, illetve 

megtagadható 

a) a befogadó állomáson nyújott elhelyezés és ellátás, az ötödik életévét betöltött kiskorú elismerését kérő számára 

biztosított, közoktatásban való részvételt elősegítő nyelvi képzés kivételével, 

b) a szabad felhasználású havi költőpénz,  

c) az utazási kedvezmények igénybevétele, illetve 

d) az ország végleges elhagyásának támogatása. 

(2) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás nem vonható meg, illetve nem tagadható meg az elismerés 

iránti kérelem első alkalommal történő benyújtása esetén, ha az elismerését kérő rászorult. 

36. § 

(1) A menekültügyi hatóság a megvonásról, illetve megtagadásról rendelkező döntés alapjául szolgáló körülmények 

fennállását, valamint ennek alapján döntése fenntartásának szükségességét – az elismerését kérő kérelmére vagy 

a döntés meghozatalától számított egy hónap elteltével hivatalból felülvizsgálja. A menekültügyi hatóság a 

felülvizsgálat eredményéről végzéssel dönt. 

(2) Ha a menekültügyi hatóság a Tv. 30. § (6) bekezdése alapján a megvont, illetve megtagadott befogadási 

feltételeket visszaállítja, illetve megítéli, a befogadási feltételek pénzben kifejezhető ellenértéke, illetve a pénzbeli 

támogatás utólag nem fizethető ki. 

(3) Ha a menekültügyi hatóság a Tv. 30. § (6) bekezdése alapján hozott döntésében azt állapítja meg, hogy a 

befogadási feltételek megvonása, illetve megtagadása nem volt megalapozott, a megvont, illetve megtagadott 
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befogadási feltételek pénzben kifejezhető ellenértékét, illetve a pénzbeli támogatást az elismerését kérőnek 

visszamenőleg meg kell téríteni. 

(4) Ha a menekültügyi hatóság a Tv. 30. § (7) bekezdése alapján az elismerését kérőt a pénzbeli támogatások, 

illetve a befogadás anyagi feltételei költségeinek visszafizetésére kötelezte, a visszafizetési kötelezettség 

teljesítéséig a befogadási feltételek akkor sem nyújthatók, ha az elismerését kérő a befogadási feltételekre 

időközben jogosulttá vált. 

(5) A menekültügyi hatóság a (4) bekezdésben foglaltak alól különös méltánylást érdemlő esetben kivételt tehet. 

(6) A befogadási feltételek megvonására vagy megtagadására, illetve azok visszaállítására vagy megítélésére 

vonatkozó döntésnek az elismerését kérő helyzetének egyéni értékelésén kell alapulnia.77 

31. §78 

A befogadási feltételek megvonásáról, illetve megtagadásáról, továbbá a befogadás egyes vagy 

valamennyi feltételének visszaállításáról, illetve megítéléséről rendelkező végzéssel szemben önálló 

jogorvoslatnak nincs helye, a végzés a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés, illetve a 

menedékeskénti elismerés iránti kérelmet elbíráló, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, 

továbbá az eljárást megszüntető döntéssel szembeni jogorvoslatban támadható meg. 

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes ellátása és támogatása 

32. § 

(1) A menekült és az oltalmazott az alapvető létfeltételeinek megteremtéséhez – külön 

jogszabályban meghatározott ideig – az elismerését kérővel azonos feltételek mellett jogosult a 

befogadás anyagi feltételeire, valamint külön jogszabályban meghatározott ellátásra és 

támogatásra. 

(2) A menedékes – rászorultsága esetén – térítésmentesen jogosult a befogadás anyagi feltételeire, 

valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra. 

(3) A külön jogszabályban meghatározott ellátás és támogatás, valamint a befogadás anyagi 

feltételei megvonhatók, illetve megtagadhatók, ha a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes  

a) a befogadó állomáson irányadó magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi; 

b) olyan, súlyosan erőszakos magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben büntetőeljárás vagy 

szabálysértési eljárás indul; 

                                                 
77 A befogadási irányelv 16. cikk (4) bekezdésén alapuló rendelkezés.  
„16. cikk (4) Az (1) és (2) bekezdésben említett, a befogadási feltételek korlátozására, megvonására vagy 
megtagadására, illetve a szankciókra vonatkozó döntéseket egyedileg, tárgyilagosan és elfogulatlanul hozzák meg, 
s azokat indokolni kell. A határozatoknak az érintett személy sajátos helyzetén kell alapulniuk, különös tekintettel a 
17. cikk hatálya alá tartozó személyekre, figyelembe véve az arányosság elvét.” 
78 A befogadási irányelv 21. cikke alapján meghatározott rendelkezés.  
„21. cikk Jogorvoslat 
(1) A tagállamok biztosítják, hogy ezen irányelv szerinti ellátások nyújtását érintő elutasító határozatokkal, illetve a 
7. cikk alapján hozott, menedékkérőket egyénileg érintő határozatokkal szemben a nemzeti jogban előírt eljárások 
szerint jogorvoslattal élhessenek. Legalább a végső szakban biztosítani kell bírósági szerv elé tartozó fellebbezést 
vagy felülvizsgálatot. 
(2) A jogsegély igénybevételére ilyen esetekben irányadó eljárásokat a nemzeti jog állapítja meg.” 
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c) a befogadás anyagi feltételeire, illetve a külön jogszabályban meghatározott ellátásra vagy 

támogatásra való jogosultság megszerzése érdekében vagyonára, illetve jövedelmére vonatkozóan 

valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. 

(4) A 30. § (2)-(4) és (7) bekezdésben foglaltakat a (3) bekezdés alapján hozott döntésekre is 

megfelelően alkalmazni kell. 

(5) Ha a menekültügyi hatóság a (3) bekezdés alapján a befogadás anyagi feltételeit, illetve a külön 

jogszabályban meghatározott ellátást vagy támogatást megvonta vagy megtagadta, az erről 

rendelkező végzéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

(6) A felülvizsgálati kérelmet a végzés közlésétől számított három napon belül a menekültügyi 

hatóságnál kell benyújtani. A menekültügyi hatóság a felülvizsgálati kérelmet az ügy irataival és 

ellenkérelmével együtt haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A felülvizsgálati kérelem 

benyújtásának a menekültügyi hatóság végzésének végrehajtására halasztó hatálya van.  

(7) A felülvizsgálati kérelemről a Fővárosi Bíróság – a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül – nemperes eljárásban, a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. Az eljárásban 

szükség esetén személyes meghallgatásnak van helye. 

(8) A bíróság a menekültügyi hatóság határozatát megváltoztathatja. A bíróság eljárást befejező 

döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

(9) A menekült, az oltalmazott és a menedékes a társadalmi beilleszkedéséhez külön jogszabályban 

meghatározott elő-integrációs ellátásra és támogatásra jogosult. 

(10) A menekült, az oltalmazott és a menedékes, ha származási országába kíván visszatérni, vagy 

más olyan országba települne, amely hajlandó befogadni, az utazás költségeinek részben vagy 

egészben történő fedezéséhez támogatásban részesíthető. 

 

 

V. Fejezet 

A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA 

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások rendszere  

37. § 

(1) A menekültet, az oltalmazottat és – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a menedékest az alábbi ellátások és 

támogatások illetik meg: 

a) a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítása, 

b) egészségügyi ellátás, 

c) az oktatási-nevelési költségek, valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes tankötelezettsége 

teljesítésével kapcsolatos költségek megtérítése, 

d) pénzbeli támogatások, 
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e) társadalmi beilleszkedést elősegítő támogatások. 

(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái: 

a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás, 

b) szabad felhasználású havi költőpénz, 

c) részesítés adományokból, 

d) utazási kedvezmények igénybevétele. 

(3) Pénzbeli támogatások: 

a) a beiskolázási támogatás, 

b) a letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, 

c) az okmányok fordítási költségeinek megtérítése, 

d) az ország végleges elhagyásának támogatása. 

(4) Társadalmi beilleszkedést elősegítő támogatások: 

a) az ingyenes magyar nyelvoktatás, 

b) a rendszeres létfenntartási támogatás, 

c) a lakhatási támogatás, 

d) menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatása. 

(5) A menedékes nem jogosult a letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatásra, lakhatási támogatásra, valamint a 

menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatására. 

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes számára nyújtott ellátások és támogatások igénybevételének 

általános feltételei 

38. § 

(1) A menekültügyi hatóság a menekültet, az oltalmazottat és a menedékest az elismerő határozat közlésével 

egyidejűleg – a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven – 

írásban tájékoztatja a Tv., valamint e rendelet alapján őt megillető ellátásokról és támogatásokról, továbbá az 

ellátások és támogatások igénybevétele során ráháruló kötelezettségekről. 

(2) A menekült, az oltalmazott és a menedékes az elismerő határozat közlését követően az e rendelet 3. 

mellékletében meghatározott nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik vagyoni és jövedelmi helyzetéről. 

(3) Az ellátás, illetve a támogatás iránti kérelem benyújtása során a menekült és az oltalmazott személyazonosító 

igazolványával, illetve annak kiállításáig az elismerésről szóló jogerős határozattal, a menedékes 

személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányával igazolhatja az ellátásra, illetve a támogatásra való 

jogosultságát. 

39. § 

(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes az ellátásokra és támogatásokra akkor tekinthető rászorultnak, ha 

nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló, megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele 

közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével számított egy 

főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az országos havi nettó átlagkereset Központi Statisztikai Hivatal éves 

tájékoztatójában közzétett mértékét. 
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(2) Ha a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes rendelkezik megélhetését biztosító vagyonnal, vagy 

jövedelme elérte az (1) bekezdésben meghatározott mértéket, köteles azt a menekültügyi hatóságnak, illetve a 

jegyzőnek legkésőbb a vagyon-, illetve jövedelemváltozás bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül 

bejelenteni. 

(3) A menekültügyi hatóság, illetve a jegyző az e fejezetben meghatározott ellátások és támogatások biztosítása, 

illetve folyósítása során a menekültet, az oltalmazottat és a menedékest a 38. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 

megtételére, illetve vagyonának, jövedelmének igazolására kötelezheti, amelynek tizenöt napon belül köteles 

eleget tenni. 

(4) Ha a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének 

nem tesz eleget, és magát kimenteni nem tudja, a számára megállapított támogatás folyósítását a menekültügyi 

hatóság, illetve a jegyző a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés időtartama a hatvan napot 

meghaladja, a támogatás visszamenőleg nem fizethető ki, illetve a támogatás folyósítását meg kell szüntetni. 

(5) Ha a menekült, oltalmazott, illetve a menedékes harminc napot meghaladó külföldi tartózkodását vagy egyéb 

akadályoztatását a menekültügyi hatóságnak, illetve a jegyzőnek bejelenti, a támogatás folyósítása – a távollét 

időtartama alatt, illetve az akadályoztatás megszűnéséig – szünetel. 

(6) A menekültügyi hatóságnak a támogatás folyósításának felfüggesztéséről, valamint a támogatás folyósításának 

szüneteléséről rendelkező végzésével szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. 

(7) A 37. §-ban foglalt ellátások és támogatások biztosításáról – a beiskolázási támogatás és a lakhatási támogatás 

kivételével – a menekültügyi hatóság dönt. A beiskolázási támogatás és a lakhatási támogatás biztosításáról a 

jegyző dönt. 

(8) A 37. §-ban foglalt ellátások és támogatások biztosításáról a menekültügyi hatóság – a Tv. 32. § (3) 

bekezdésén alapuló megvonás, illetve megtagadás eseteit kivéve – határozattal dönt. 

(9) Ha a menekültügyi hatóság a kérelemnek helyt ad, egyszerűsített határozatot hoz. 

(10) A menekültügyi hatóság a határozathozatalt mellőzi a pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott mértékre 

történő emelése esetén. 

(11) A menekültügyi hatóság (8) bekezdés szerinti határozatával, valamint a jegyző (7) bekezdés szerinti 

határozatával szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. 

40. § 

A menekült, az oltalmazott és a menedékes a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítása körében nyújtott 

ellátásokat abban az esetben veheti igénybe, ha elhelyezéséről és ellátásáról a menekültügyi hatóság a befogadó 

állomáson gondoskodik. 
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Befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás 

41. § 

(1) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellátást a menekült és az oltalmazott az elismerésről szóló jogerős 

határozat keltétől számított hat hónapig térítésmentesen veheti igénybe, ha lakhatása más módon nem biztosított. 

(2) A menekültügyi hatóság indokolt esetben az (1) bekezdés szerinti időtartamot egy ízben, további hat hónappal 

meghosszabbíthatja. 

(3) A menekült és az oltalmazott befogadó állomáson történő elhelyezését és ellátását a menekültügyi hatóság a 

(2) bekezdésben foglalt időtartamon túl akkor engedélyezheti, ha a menekült vagy az oltalmazott a 60. életévét 

betöltötte, illetve a társadalomba történő beilleszkedésre, önálló életvitelre tartós és visszafordíthatatlan 

egészségromlása, szellemi vagy testi fogyatékossága vagy súlyos trauma következtében kialakult állapota vagy 

betegsége, illetve terhessége miatt nem képes, feltéve, hogy az egészségromlás vagy fogyatékosság nem igényli a 

menekült, illetve az oltalmazott intézményi szakellátását. 

(4) A menedékes az ideiglenes védelem teljes időtartama alatt térítésmentesen jogosult a befogadó állomáson 

nyújtott elhelyezésre és ellátásra. 

(5) Ha a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes a befogadó állomáson való életvitelszerű tartózkodással 

írásbeli bejelentés nélkül felhagy, a befogadó állomáson történő ismételt elhelyezésre és ellátásra nem jogosult. 

(6) A menekült, az oltalmazott és a menedékes befogadó állomáson történő elhelyezésére és ellátására 

egyebekben a 21. §-ban foglaltak irányadók. 

Szabad felhasználású havi költőpénz 

42. §  

A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 22. §-ban meghatározott feltételek szerint jogosult szabad 

felhasználású havi költőpénzre. 

Részesítés adományokból 

43. § 

A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 23. §-ban foglaltak szerint részesíthető adományokból. 

Egészségügyi ellátás 

44. § 

(1) Ha a menekült vagy az oltalmazott nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, az elismerésről szóló határozat 

keltétől számított két évig egészségügyi ellátásra a 26-28. §-ban foglaltak szerint jogosult. 

(2) Ha a menedékes nem áll társadalombiztosítási jogviszonyban, egészségügyi ellátásra a 26-28. §-ban foglaltak 

szerint jogosult. 
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Oktatási-nevelési költségek, 

valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatos költségek 

megtérítése 

45. § 

(1) A menekültügyi hatóság megtéríti 

a) a befogadó állomáson tartózkodó kiskorú menekült, oltalmazott és menedékes óvodai nevelésével, 

b) a kiskorú menekült és oltalmazott gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott elhelyezésével 

kapcsolatban felmerült költségeket, továbbá a nevelési, illetve gyermekvédelmi szakellátás során igénybe vett 

étkezés költségét. 

(2) A menekültügyi hatóság – a menekült, az oltalmazott és a menedékes tankötelezettségének teljesítése 

érdekében a befogadó állomáson való tartózkodása ideje alatt – a menekült és oltalmazott általános iskolai, 

szakiskolai, középiskolai, alapfokú művészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-

oktatási intézményi oktatásával, illetve diákotthoni, kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríti. 

(3) A menekültügyi hatóság megtéríti a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezés, valamint a nevelési-

oktatási intézménybe irányuló helyi, illetve helyközi utazáshoz igénybevett menetjegy vagy bérlet költségét is. Az 

iskolai tanfelszerelési költségekből a menekültügyi hatóság a tankönyvek és tantárgyi munkafüzetek oktatási 

intézmény által igazolt költségét téríti meg. 

(4) A menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság – az oklevél megszerzéséhez jogszabály 

által meghatározott képzési idő tartamára – átvállalhatja az alapképzésben vagy mesterképzésben, államilag 

elismert felsőoktatási intézményben, államilag támogatott hallgatóként folytatandó felsőfokú oktatás, valamint a 

felsőfokú oktatásban való részvételt elősegítő felkészítő nyelvi képzés kollégiumi elhelyezési költségét. A támogatás 

legfeljebb két félévvel hosszabbítható meg. 

(5) A menekültügyi hatóság átvállalhatja továbbá egyes kötelező tankönyvek és tantárgyi munkafüzetek költségét 

a menekült, illetve az oltalmazott kérelmére, tanévenként legfeljebb százezer forintot meg nem haladó mértékig. A 

kérelemhez mellékelni kell a felsőoktatási intézménybe történő felvételről szóló, valamint a kollégiumi elhelyezési 

költségek mértékére vonatkozó igazolást, továbbá a tankönyvek, tantárgyi munkafüzetek kötelező jellegét 

alátámasztó hiteles intézményi (tanszéki) igazolást. 

(6) A (4)-(5) bekezdés alapján megállapított támogatás folyósításának feltétele, hogy a menekült, illetve az 

oltalmazott igazolja, hogy a képzési idő kezdetén a felsőoktatási intézménybe vagy az előkészítő nyelvi képzésre 

beiratkozott, illetve a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 40. § (3) bekezdésében meghatározott 

bejelentési kötelezettségének eleget tett, és az adott félévben tanulmányait folytatja. 

Beiskolázási támogatás 

46. §  

(1) A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai, alapfokú 

művészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi tanulmányai 

folytatása, illetve diákotthoni, kollégiumi elhelyezése érdekében tanévenként egyszer beiskolázási támogatásra 

jogosult. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani. 



 49 

(2) A támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes ilyen 

jellegű támogatást a lakóhely szerint illetékes helyi önkormányzattól nem kap, és erről a tényről a menekült, az 

oltalmazott, illetve a menedékes írásban nyilatkozik. 

(3) A beiskolázási támogatás tanévenként egyszer vehető igénybe, tankönyvre, tanszerre, tanfelszerelésre és 

ruházatra fordítható, egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A jegyző a támogatást 

számla alapján utólag téríti meg, amelynek összegét a menekültügyi hatóságtól visszaigényli. 

(4) A kérelemhez csatolni kell a tanszer, tanfelszerelés, tankönyv, illetve ruházat költségeit feltüntető számlát. 

Letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás 

47. § 

(1) A menekültügyi hatóság a menekült, illetve az oltalmazott kérelmére – lakhatásuk elősegítése céljából – 

személyenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege hatszorosának megfelelő összegű egyszeri 

támogatást állapíthat meg. 

(2) A kérelem 

a) befogadó állomáson való tartózkodás esetén a befogadó állomás végleges elhagyását megelőzően, illetve annak 

elhagyását követő hat hónapon belül vagy 

b) magánszálláson való tartózkodás esetén az elismerésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított hat 

hónapon belül  

nyújtható be a menekültügyi hatósághoz. 

(3) A támogatást a (2) bekezdés a) pontja esetében a menekültügyi hatóság, a (2) bekezdés b) pontja esetében a 

jegyző folyósítja. A jegyző a támogatás összegét a 13. §-ban foglaltak szerint igényelheti vissza a menekültügyi 

hatóságtól. 

Utazási kedvezmények igénybevétele 

48. § 

(1) A menekültügyi hatóság a befogadó állomáson tartózkodó menekült, oltalmazott, valamint a menedékes 

kérelmére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezmény 

igénybevételéhez igazolást állít ki, ha a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes 

a) hatósági ügyét intézi, 

b) a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatónál a 26-27. §-ban meghatározott 

egészségügyi ellátást vesz igénybe, 

c) a menekültügyi hatóság által szervezett magyar nyelvi oktatáson vesz részt, 

d) társadalmi integrációját elősegítő programban vesz részt, vagy integrációját elősegítő civil szervezet segítségét 

veszi igénybe, illetve 

e) álláskeresés vagy munkavégzés céljából utazik. 

(2) Az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell 

benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó iratokat. 
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(3) Az utazási kedvezmény mértékére és igénybevételének módjára egyebekben a közforgalmú személyszállítási 

utazási kedvezményekről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók. 

Okmányok fordítási költségeinek megtérítése 

49. § 

(1) A menekültügyi hatóság a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes kérelmére – társadalmi 

beilleszkedésének elősegítése céljából – a menekültként, oltalmazottként, illetve a menedékesként történő 

elismerést megelőzően keletkezett dokumentumok, különösen a születési és házassági anyakönyvi kivonat, az 

iskolai végzettséget, illetve szakképesítést igazoló okiratok magyar nyelvre történő fordításának költségét átvállalja. 

(2) A fordítás költségét a szolgáltató részére a menekültügyi hatóság megtéríti. 

(3) Az okmányok fordítási költségeinek megtérítése iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani. A 

kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó okiratokat, így különösen a tanulmányok folytatásához, illetve 

megkezdéséhez szükséges iskolai végzettségről szóló, a tanintézmény által kiállított igazolást, illetve a 

munkavégzéshez szükséges szakképesítésről szóló, a munkáltató által kiállított igazolást. 

Az ország végleges elhagyásának támogatása 

50. § 

A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 31. §-ban megállapított feltételek szerint egy alkalommal jogosult az 

ország végleges elhagyásának támogatására. 

Ingyenes magyar nyelvoktatás 

51. §  

(1) A menekültnek, az oltalmazottnak és a menedékesnek az elismeréstől számított huszonnégy hónapon belül, a 

menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szervezett 520 órás alap-, illetve középfokú magyar nyelvi 

oktatáson való részvétele díjmentes, ha tanulmányait az intézmény által meghatározott feltételek szerint, 

folyamatosan végzi, illetve a nyelvi szolgáltató által előírt vizsgakövetelményeknek eleget tesz. 

(2) Díjmentes 

a) a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben 

szervezett, államilag elismert, „A”, „B” vagy „C” típusú alap-, illetve középfokú magyar nyelvvizsga; 

b) az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai, alapfokú művészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai nevelési-oktatási intézményi oktatás keretében tanulmányokat folytató tanköteles korú menekült, 

oltalmazott és menedékes részére a menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szervezett felzárkóztató 

magyar nyelvi képzés. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott képzés, illetve vizsga költségét a menekültügyi hatóság az intézmény 

részére megtéríti. 
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Rendszeres létfenntartási támogatás 

52. § 

(1) A menekült és az oltalmazott az elismerésről szóló jogerős határozat keltétől számított négy évig – a befogadó 

állomás végleges elhagyását követően, kérelmére – rendszeres létfenntartási támogatásban részesülhet. 

(2) A rendszeres létfenntartási támogatás a nagykorú menekültet és az oltalmazottat – az elismerésről szóló 

jogerős határozat keltétől számított két évig – akkor illeti meg, ha az 51. § (1) bekezdésében meghatározottak 

szerint magyar nyelvi oktatásban vesz részt.  

(3) A 6. életévét betöltött menekült és oltalmazott akkor jogosult rendszeres létfenntartási támogatásra, ha 

tankötelezettségét teljesíti. 

(4) A magyar nyelvi oktatásban való részvétel nem feltétele a rendszeres létfenntartási támogatás 

megállapításának, ha a menekült, illetve az oltalmazott a 6. életévét még nem, illetve a 60. életévét már betöltötte, 

vagy szakorvos igazolásával bizonyítja, hogy tőle a magyar nyelv elsajátítása tartós és visszafordíthatatlan 

egészségromlása, szellemi vagy testi fogyatékossága, illetve súlyos trauma elszenvedése következtében kialakult 

állapota vagy betegsége, illetve terhessége miatt nem várható el. 

(5) A nagykorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres létfenntartási támogatás az elismerésről szóló 

jogerős határozat keltétől számított harmadik és negyedik évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy 

a) elhelyezkedése érdekében a támogatás folyósításának ideje alatt legalább egy évig az illetékes munkaügyi 

központtal folyamatosan együttműködött, amelynek keretében 

aa) a munkaügyi központnál jelentkezett, ott nyilvántartásba vetette magát és a munkaügyi központtal rendszeres 

kapcsolatot tartott fenn, 

ab) maga is részt vett megfelelő munkahely felkutatásában, 

ac) a saját maga által talált vagy a felkínált munkahelyen munkaviszonyt létesített, 

ad) a munkaügyi központ által felkínált képzési lehetőséget elfogadta, 

b) szakképzésben vagy átképzésben vett részt, vagy 

c) legalább három hónapig közcélú munkát, közmunkát, illetve közhasznú munkát végzett. 

(6) A létfenntartási támogatásban részesülő nagykorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres 

létfenntartási támogatás – kérelmére – legfeljebb az elismerésről szóló jogerős határozat keltétől számított négy 

évig folyósítható, ha 60. életévét betöltötte, vagy szakorvos igazolásával bizonyítja, hogy tartós és 

visszafordíthatatlan egészségromlása, szellemi vagy testi fogyatékossága, illetve súlyos trauma elszenvedése 

következtében kialakult állapota vagy betegsége, illetve terhessége miatt a munkaügyi központtal való 

együttműködésre képtelen. 

(7) A rendszeres létfenntartási támogatást a menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság 

állapítja meg, és azt a jegyző havonta – a hónap 15. napjáig – folyósítja, majd visszaigényli a menekültügyi 

hatóságtól. 

(8) A rendszeres létfenntartási támogatás havi összege a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 
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53. § 

(1) A menedékesnek rendszeres létfenntartási támogatás jár , ha a 41. §-ban meghatározott ellátásra és 

támogatásra jogosult, de azt nem veszi igénybe. 

(2) A menedékesnek járó rendszeres létfenntartási támogatás havi mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege. A támogatás megállapítására, folyósítására, annak visszaigénylésére egyebekben az 52. §-ban 

foglaltak az irányadók. 

Lakhatási támogatás 

54. § 

(1) A településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban vagy szálláson lakó 

menekültnek, illetve oltalmazottnak a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes jegyző – a menekültügyi hatóság 

előzetes jóváhagyásával – lakhatási támogatást nyújthat. 

(2) A támogatás igénylésekor igazolni kell, hogy a menekült, illetve az oltalmazott a lakásbérleti vagy albérleti díj, 

illetve a szállásköltség támogatáson felüli részére fedezettel rendelkezik. A lakhatási támogatás igénybevételére 

egyazon lakásban együtt élő menekültek, illetve oltalmazottak közül csak az egyik jogosult. 

(3) A támogatás csak érvényes bérleti, albérleti szerződés vagy befogadó nyilatkozat alapján, a bérleti, albérleti díj 

vagy szállásköltség összegéről kiállított számla ellenében, előzetes környezettanulmányt követően folyósítható. A 

támogatásról szóló határozatot a jegyző megküldi a menekültügyi hatóságnak. 

(4) A támogatás hat hónapra állapítható meg, amely – kérelemre – négy éven belül legfeljebb további három 

alkalommal, alkalmanként hat hónapos időtartamra állapítható meg. 

(5) A támogatás folyósítása közben bekövetkező lakcímváltozást a menekültügyi hatóságnak 15 napon belül be kell 

jelenteni, és ezzel egyidejűleg új kérelmet kell benyújtani. A támogatás lakcímváltozás miatt történő ismételt 

megállapítását a lakcímváltozást megelőzően megállapított támogatási összeg módosításának kell tekinteni, így a 

folyósítás időtartamába be kell számítani a lakcímváltozást megelőző lakhatási támogatás folyósításának 

időtartamát. A menekültügyi hatóság a lakcímváltozás bejelentéséről értesíti a korábbi és az új lakóhely szerint 

illetékes jegyzőt. 

(6) A támogatás összege 

a) egy személy vagy kiskorú gyermeket nem nevelő igénylő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege; 

b) az igénylő háztartásában nevelt legalább egy kiskorú gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének legfeljebb kétszerese; 

c) az igénylő háztartásában nevelt legalább három kiskorú gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének legfeljebb háromszorosa. 

(7) A támogatást úgy kell megállapítani, hogy annak összege a bérleti, albérleti díj vagy szállásköltség 100%- át 

nem haladhatja meg.  

(8) A támogatás összegét a jegyző havonta folyósítja és igényli vissza a menekültügyi hatóságtól. 
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Menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatása 

55. § 

(1) A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 

kérelmére – az elismerésétől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú támogatást 

adhat, feltéve, hogy a kérelem tárgyát képező ingatlan nem haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 

jogszabályban meghatározott, a magyar állampolgárok által igénybe vehető méltányolható lakásigény mértékét. 

(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 

hatálya alá tartozó fiatal felnőtt menekült, illetve oltalmazott számára lakáscélú támogatás csak abban az esetben 

adható, ha nem részesült a Gyvt. 25. §-ában meghatározott otthonteremtési támogatásban, és erről a tényről a 

menekült, illetve az oltalmazott írásban nyilatkozik. 

(3) A lakáscélú támogatás felhasználható: 

a) első lakás, családi ház, építési telek vásárlására; 

b) első lakás, családi ház építésére; 

c) a saját tulajdonú lakás, családi ház első alkalommal történő felújítására, bővítésére. 

(4) A lakáscélú támogatás biztosítása kamatmentes kölcsön formájában történik. 

(5) A támogatás összege a menekült, illetve az oltalmazott és a vele egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó, 

a Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat (a továbbiakban: közeli 

hozzátartozó) számításba vett öt- vagy annál többtagú család esetében 1 millió 500 ezer, négytagú család 

esetében 1 millió 300 ezer, háromtagú család esetében 1 millió, kéttagú család esetében 800 ezer, egyedülálló 

esetében 600 ezer forintig terjedhet, de nem haladhatja meg a vételár, építés, felújítás és bővítés költségének 

70%-át. 

(6) A kamatmentes kölcsön 1-15 évi időtartamra nyújtható. 

56. § 

(1) A visszafizetést a kölcsön folyósítását követő hónap első napján kell megkezdeni. A visszafizetés megkezdésére 

– kérelemre – legfeljebb egy évig terjedő türelmi idő állapítható meg. Különös méltánylást érdemlő esetben – így 

különösen a menekült vagy az oltalmazott önhibáján kívüli súlyos és tartós egészségromlása vagy munkanélkülivé 

válása esetén – a menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a visszafizetés legfeljebb öt évre felfüggeszthető. 

(2) A támogatás visszafizetési feltételeinek megállapításánál figyelembe kell venni a menekült, illetve az 

oltalmazott, valamint közeli hozzátartozójuk jövedelmét, vagyonát, rendszeres pénzellátásra való jogosultságát, 

keresőtevékenységét, a családi körülményeket, továbbá az igénybe vett központi, illetve önkormányzati forrásból 

finanszírozott kedvezményeket és támogatásokat. 

(3) A támogatás folyósításával összefüggő költségek a menekültet, illetve az oltalmazottat terhelik. 

(4) Ha a kamatmentes kölcsönt több személy közösen kapta, a kölcsön törlesztéséért, illetve visszafizetéséért 

egyetemlegesen felelősek. 
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57. § 

(1) A lakáscélú támogatással érintett ingatlant a kamatmentes kölcsön visszafizetésének biztosítékaként – annak 

visszafizetéséig – a menekültügyi hatóság javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési 

tilalom terheli. 

(2) Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt az ingatlant csak a menekültügyi hatóság írásbeli 

hozzájárulásával lehet elidegeníteni vagy megterhelni. A hozzájárulás akkor adható meg, ha a menekült, illetve az 

oltalmazott 

a) a támogatással érintett ingatlan elidegenítésével egyidejűleg vállalja a még fennálló kölcsöntörlesztés 

egyösszegű visszafizetését, vagy 

b) a támogatással érintett ingatlant a tulajdonába kerülő másik ingatlanra úgy cseréli el, illetve újabb ingatlant úgy 

szerez, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom az újabb ingatlanra átjegyezhető. 

(3) Ha a támogatásban részesített menekült, illetve oltalmazott építési telek vásárlása esetén öt éven belül az 

építést nem fejezte be, a jegyző az e tényről történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül – a 

menekültügyi hatóság egyidejű értesítése mellett – felszólítja a támogatás még vissza nem fizetett részének egy 

összegben, nyolc napon belül történő visszafizetésére. 

(4) Egy összegben kell visszafizetni a támogatást akkor is, ha a támogatásban részesített menekült, illetve 

oltalmazott véglegesen külföldre távozik. 

58. § 

(1) A lakáscélú támogatás iránti kérelem az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnél nyújtható be. A kérelemnek 

tartalmaznia kell: 

a) a menekült, illetve az oltalmazott családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyazonosító 

igazolványának számát, lakóhelyét (tartózkodási helyét), közeli hozzátartozóinak családi és utónevét, születési 

helyét és idejét; 

b) a megvásárolni, építeni, bővíteni, felújítani kívánt ingatlanra vonatkozó lényeges adatokat (az ingatlan helye, 

forgalmi értéke, nagysága stb.). 

(2) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodást (előszerződést, vételre történő kijelölést), a tulajdoni lap 

harminc napnál nem régebbi másolatát, építkezés esetén a jogerős építési engedélyt; 

b) a menekült, az oltalmazott, valamint a közeli hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában tett, vagyoni 

helyzetére vonatkozó nyilatkozatát; 

c) a menekült, illetve az oltalmazott és közeli hozzátartozójuk keresetének vagy jövedelmének igazolását; 

d) értékbecslést az ingatlanról, illetve hiteles költségvetési főösszesítőt; 

e) a különös méltánylást érdemlő körülmények mérlegeléséhez szükséges igazolásokat. 

(3) A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a jegyző tesz javaslatot. A javaslat tartalmazza: 

a) a támogatás összegére, a visszafizetés időtartamára és megkezdése időpontjának esetleges halasztására 

vonatkozó véleményt; 

b) a különös méltánylást érdemlő körülményeket. 
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(4) A lakáscélú támogatás megítéléséről a menekültügyi hatóság dönt. A menekültügyi hatóság a megállapított 

kamatmentes kölcsön összegét a jegyzőnek átutalja. 

(5) A menekültügyi hatóság döntése alapján a jegyző 

a) a támogatásra szerződést köt a menekülttel, illetve az oltalmazottal, 

b) gondoskodik a támogatás menekült, illetve oltalmazott részére történő folyósításáról, továbbá 

c) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom menekültügyi hatóság javára 

történő bejegyeztetése, ezek törlése, valamint a törlesztésnek a menekültügyi hatóság, illetve a jegyző írásbeli 

felszólítása ellenére történő elmulasztása esetén a lejárt követelés bírósági úton történő érvényesítése iránt. 

(6) Ha a menekült, illetve az oltalmazott a támogatás odaítéléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított hat 

hónapon belül a támogatás összegét nem veszi át, azt a jegyző visszautalja a menekültügyi hatóságnak. 

A különleges bánásmódot igénylő menekült, oltalmazott, valamint menedékes ellátása és támogatása 

59. § 

A befogadó állomáson elhelyezett különleges bánásmódot igénylő menekült, oltalmazott, valamint menedékes 

ellátására és támogatására a 32-34. §-ban foglaltak megfelelően irányadók. 

A menekültnek, az oltalmazottnak és a menedékesnek nyújtott ellátás és támogatás megvonása és megtagadása 

60. § 

(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes részére biztosított ellátások és támogatások – a Tv. 30. § (2)-(3) 

bekezdésében meghatározott kivétellel – megvonhatók, illetve megtagadhatók. 

(2) Ha a menekültügyi hatóság a Tv. 30. § (7) bekezdés alapján a menekültet, az oltalmazottat vagy a menedékest 

a pénzbeli támogatás, illetve a befogadás anyagi feltételei költségeinek visszafizetésére kötelezte, a visszafizetési 

kötelezettség teljesítéséig ellátás, illetve támogatás akkor sem nyújtható, ha arra a menekült, az oltalmazott vagy a 

menedékes időközben jogosulttá vált. 

(3) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdésben foglaltak alól különös méltánylást érdemlő esetben kivételt tehet. 

(4) Az ellátás, illetve támogatás megvonására vagy megtagadására, illetve azok visszaállítására vagy megítélésére 

vonatkozó döntésnek a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes helyzetének egyéni értékelésén kell 

alapulnia. 

A menekült és oltalmazott társadalmi beilleszkedésének elősegítése 

61. § 

(1) A menekültügyi hatóság – a Tv., valamint az e rendelet szerint biztosítható ellátásokra és támogatásokra 

vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – a menekült és az oltalmazott számára, beilleszkedésük elősegítése 

céljából integrációs programot ajánlhat fel. 

(2) Az integrációs program célja a magyar társadalomba történő beilleszkedéshez szükséges nyelvismeret, alapvető 

társadalmi, kulturális, életvezetési és munkajogi ismeretek, valamint a munkaerőpiacon való elhelyezkedést 

könnyítő egyéb ismeretek elsajátítása. 
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(3) A menekültügyi hatóság befogadó állomást integrációs központnak jelölhet ki. Az integrációs központ feladata 

az integrációs program előkészítése, lebonyolítása, valamint a programban közreműködő állami és önkormányzati 

szervekkel, továbbá társadalmi szervezetekkel való együttműködés. 

VII. Fejezet 

A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A menekültügyi eljárás célja 

33. § 

A menekültügyi eljárás annak megállapítására irányul, hogy e törvény alapján fennállnak-e az 

elismerését kérő külföldi menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerésének 

feltételei. 

Költségviselés 

34. § 

A menekültügyi hatósági és a bírósági eljárás a kérelem első alkalommal történő benyújtása esetén 

tárgyi költségmentes. 

Az elismerés iránti kérelem benyújtása 

35. § 

(1) A menekültügyi eljárás a menekültügyi hatóságnál benyújtott elismerés iránti kérelemre indul. 

(2) Az elismerését kérő a menekültügyi eljárásban személyesen jár el.79 

(3) A menekültügyi eljárásban a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az 

eljárási képesség. 

(4) Az elismerés iránti kérelem előterjesztésekor az elismerését kérőnek a menekültügyi hatóság 

előtt személyesen meg kell jelennie.80. 

(5) Ha a cselekvőképtelen személy személyesen kíván elismerés iránti kérelmet előterjeszteni, a 

menekültügyi hatóság köteles a menekültügyi eljárásba a cselekvőképtelen személy helyett a 

törvényes képviselőjét bevonni, ennek hiányában ügygondnok kirendelését kérni. 

(6) Ha az elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú, a menekültügyi hatóság haladéktalanul intézkedik 

a kiskorú képviseletét ellátó ügygondnok kirendelése iránt.81 

                                                 
79 Az eljárási irányelv 12. cikk (1) és (3) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„12. cikk (1) Mielőtt az eljáró hatóságok határozatot hoznak, a menedékkérő számára lehetővé kell tenni, hogy a 
menedékjog iránti kérelmét személyes meghallgatás során terjessze elő egy, a nemzeti jog értelmében a 
meghallgatás levezetésére jogosult személy előtt.” 
80 Az eljárási irányelv 6. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„6. cikk (1) A tagállamok megkövetelhetik, hogy a menedékjog iránti kérelmeket személyesen, és/vagy az erre 
kijelölt helyen nyújtsák be.” 
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(7) A kísérő nélküli kiskorú ügyében a menekültügyi eljárást soron kívül kell lefolytatni82. 

(8) Családtagok közös kérelmezése esetén az elismerés iránti kérelmet az eljárási képességgel 

rendelkező elismerését kérő a családtagjaira is kiterjedően nyújtja be83.  

(9) Az elismerés iránti közös kérelem a cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes családtagra 

akkor terjed ki, ha a közös kérelmezéshez előzetesen vagy legkésőbb személyes meghallgatásakor 

írásban hozzájárul. Az elismerés iránti közös kérelem a cselekvőképtelen családtagra a törvényes 

képviselő vagy az ügygondnok írásbeli hozzájárulásával terjed ki. 

VI. Fejezet 

A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Az elismerés iránti kérelem benyújtása 

62. §  

(1) Az elismerését kérő az elismerés iránti kérelmet a menekültügyi hatóságnál szóban vagy írásban terjesztheti 

elő. Az írásban benyújtott kérelmet az elismerését kérőnek saját kezűleg alá kell írnia. 

(2) Ha a Tv. vagy e rendelet írásbeliséget követel meg, és az elismerését kérő írásképtelen, az elismerését kérő 

nyilatkozatát és az írásképtelenség tényét jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

(3) Az írásban benyújtott elismerés iránti kérelem benyújtásának napja az a nap, amelyen az elismerés iránti 

kérelem a menekültügyi hatósághoz megérkezik. A szóbeli kérelem előterjesztésének napja az a nap, amelyen az 

elismerés iránti kérelmet jegyzőkönyvbe foglalják. 

(4) A szóbeli kérelemről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell: 

a) az elismerését kérőnek a Tv. 82. § a)-h) pontja szerinti természetes személyazonosító adatait; 

b) az elismerését kérő rendelkezésére álló, a személyazonosságát igazoló okmányok és az úti okmányok adatait (az 

okmány azonosító jelét és számát, érvényességi idejét, a kiállítás időpontját, a kiállító hatóság nevét, a kiállítás 

helyét); 
                                                                                                                                                                            
81 Az eljárási irányelv 6. cikk (4) bekezdésének a) pontja, valamint a 17. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
meghatározott rendelkezés. 
„6. cikk (4) A tagállamok nemzeti jogszabályaikban meghatározhatják, hogy 
a) melyek azok az esetek, amelyekben egy kiskorú a saját nevében nyújthatja be a kérelmet;” 
„17. cikk  (1) Az ebben az irányelvben megállapított valamennyi eljárás tiszteletben tartásával, valamint a 12. és 
14. cikkekben foglaltak sérelme nélkül a tagállamok kötelesek: 
a) a lehető legrövidebb időn belül intézkedni annak érdekében, hogy a menedékjog iránti kérelem elbírálása 
ügyében képviselő képviselje és/vagy segítse a kísérő nélküli kiskorút. Ez a képviselő a menedékkérők befogadása 
minimumszabályainak megállapításáról szóló, 2003. január 27-i 2003/9/EK irányelv (1) 19. cikkében említett 
képviselő is lehet; ” 
82 A rendelkezés az eljárási irányelv 23. cikkének (3) bekezdésén alapul. 
„23. cikk (3) A tagállamok – a II. fejezet alapelveivel és garanciáival összhangban – elsőbbséget biztosíthatnak 
azoknak a vizsgálatoknak, vagy meggyorsíthatják azokat a vizsgálatokat, amelyekben a kérelem megalapozottnak 
tűnik, vagy a kérelmezőnek különleges igényei vannak.” 
83 Az eljárási irányelv 6. cikk (3) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„6. cikk (3) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a kérelmező az általa eltartottak nevében is benyújthatja a 
kérelmet. Ezekben az esetekben a tagállam biztosítja, hogy a felnőtt korú eltartottak 
hozzájáruljanak a kérelem nevükben történő benyújtásához; ellenkező esetben lehetővé kell tenni számukra, hogy 
azt a saját nevükben nyújthassák be. A hozzájárulást a kérelem benyújtásával egy időben, vagy legkésőbb akkor 
kell megkövetelni, amikor a felnőtt korú eltartott személyes meghallgatására sor kerül.” 
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c) az elismerés iránti kérelmet. 

(5) Az elismerését kérőnek elismerés iránti kérelméhez mellékelnie kell a Tv. 41. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott iratokat, valamint be kell mutatnia a Tv. 41. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okmányait.84  

(6) Családtagok közös kérelmezése esetén a jegyzőkönyvnek a (4) bekezdésben meghatározott adatokat minden 

családtagra vonatkozóan tartalmaznia kell. 

(7) Ha az írásban benyújtott kérelem a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat nem vagy csak részben 

tartalmazza, a hiányzó adatokat a menekültügyi hatóság jegyzőkönyvbe foglalja. 

(8) A menekültügyi hatóság a fogva tartott külföldi számára a kérelem benyújtásának lehetőségét a fogva tartás 

helyén biztosítja. 

(9) A menekültügyi hatóság ügygondnok kirendelése iránt a gyámhatóságot keresi meg. 

63. § 

(1) Az elismerés iránti kérelem előterjesztését követően a menekültügyi hatóság haladéktalanul értesíti a befogadó 

állomás helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szerv kistérségi tisztifőorvosát (a továbbiakban: 

tisztifőorvos) az adott járványügyi helyzetnek megfelelő orvosi vizsgálatok elrendelése érdekében. 

(2) Ha az (1) bekezdésben elrendelt vizsgálatok elvégzését követően a befogadó állomáson működő háziorvos 

megállapítja, hogy az elismerését kérő közegészséget veszélyeztető betegségben szenved, illetve fertőzőképes, 

haladéktalanul értesíti a tisztifőorvost, aki – a menekültügyi hatóság tájékoztatása mellett – javaslatot tesz a 

szükséges korlátozó intézkedések megtételére. 

(3) A (2) bekezdés szerinti egészségi állapot fennállásáig az elismerését kérő közösségben nem vagy állapotára, 

betegségére, illetve kórokozó-hordozó állapotára figyelemmel a tisztifőorvos által meghatározott korlátozásokkal 

helyezhető el. Ha az elismerését kérő közösségben nem helyezhető el, gondozásba vételéről és elhelyezéséről a 

tisztifőorvos által meghatározott módon elkülönítetten kell gondoskodni. Az elkülönítésről a menekültügyi hatóságot 

értesíteni kell. A járványügyi érdekből szükséges intézkedések költségeit a menekültügyi hatóság megtéríti. 

(4) Ha a fekvőbeteg-gyógyintézet fertőző osztályán vagy kijelölt gyógyintézetben elkülönített elismerését kérő 

elkülönítésére a továbbiakban nincs szükség, erről a tisztifőorvos a menekültügyi hatóságot értesíti, és az 

elismerését kérőt a számára kijelölt szálláshelyre irányítja. 

64. § 

(1) Ha a külföldi nem a menekültügyi hatóságnál kíván elismerés iránti kérelmet előterjeszteni, az érintett 

hatóságnak tájékoztatnia kell a külföldit, hogy kérelmével mely hatósághoz fordulhat. 

(2) Ha a külföldi elismerés iránti kérelem benyújtására irányuló szándékát idegenrendészeti, szabálysértési vagy 

büntetőeljárás során nyilvánítja ki, nyilatkozatát az eljáró hatóság jegyzőkönyvbe foglalja, és – a jegyzőkönyv, 

valamint az általa rögzített ujjnyomat-lap egyidejű megküldésével – haladéktalanul értesíti a menekültügyi 

hatóságot, valamint az előzetes vizsgálati eljárás alatt állók elhelyezésére szolgáló befogadó állomást. 

                                                 
84 Az eljárási irányelv 11. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott 
rendelkezés. „11. cikk  (1) A tagállamok a menekültügyi eljárás lefolytatásához szükséges mértékben kötelezhetik a 
menedékkérőket az illetékes hatósággal való együttműködésre. 
(2) A tagállamok előírhatják különösen, hogy 
b) a menedékkérőknek át kell adniuk a birtokukban levő, a menedékjog iránti kérelmek elbírálásához szükséges 
dokumentumokat, pl. útleveleiket;” 
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(3) A menekültügyi hatóság az értesítést követően haladéktalanul gondoskodik a külföldinek az előzetes vizsgálati 

eljárás alatt állók elhelyezésére szolgáló befogadó állomásra szállításáról, kivéve, ha a külföldi ügyében a repülőtéri 

eljárásra vonatkozó szabályok irányadók, vagy a külföldivel szemben személyi szabadságot korlátozó intézkedés 

alkalmazásának van helye. 

65. § 

(1) A menekültügyi hatóság az elismerés iránti kérelem benyújtásakor intézkedik a külföldi arcképmásának és 

ujjnyomatának rögzítése iránt, kivéve, ha arról az elismerés iránti kérelem benyújtását megelőző idegenrendészeti, 

szabálysértési vagy büntetőeljárás során eljáró hatóság már gondoskodott. 

(2) A menekültügyi hatóság az ujjnyomatot nyilvántartásba vétel és ellenőrzés céljából haladéktalanul továbbítja a 

külön jogszabályban meghatározott adatfeldolgozó szervnek. Az adatfeldolgozó szerv az ellenőrzés eredményéről 

legkésőbb a megkereséstől számított három munkanapon belül tájékoztatja a menekültügyi hatóságot.  

Az elismerését kérő eljárási jogai és kötelezettségei 

36. § 

(1) Az elismerését kérő a menekültügyi eljárásban szóban és írásban használhatja az anyanyelvét 

vagy azt a nyelvet, amelyet megért85. 

(2) A határozatot az elismerését kérővel az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven szóban 

kell közölni86. A határozat szóbeli közlésével egyidejűleg a határozatot a kérelmezővel írásban is 

közölni kell. 

(3) A végzést az elismerését kérővel írásban kell közölni. 

(4) A menekültügyi hatóság a döntés közléséről – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – annak 

meghozatalát követő három napon belül köteles gondoskodni. 

(5) A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő nyolcadik napon kell 

közöltnek tekinteni. A hirdetmény nem tartalmazhatja az ügy tárgyát, az elismerését kérő személyes 

adatai közül pedig kizárólag családi és utóneve tüntethető fel. 

                                                 
85 Az eljárási irányelv 10. cikk (1) bekezdésének a) és e) pontja alapján meghatározott rendelkezés, A tervezett 
szabályozás a kérelmezőre nézve kedvezőbb, mint az eljárási irányelven meghatározott szabályok, amelyek szerint 
a kérelmező anyanyelve mellett azt a nyelvet használhatja, „amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy megérti.”  
„10. cikk (1) Tekintettel a III. fejezetben megállapított eljárásokra, a tagállamok a következő garanciákat 
biztosítják valamennyi menedékkérő számára: 
a) a menedékkérőt a lefolytatandó eljárásról, az eljárásbeli jogaikról és kötelezettségeiről, valamint a 
kötelezettségei nem teljesítésének, illetve a hatóságokkal való együtt nem működésnek az esetleges 
következményeiről tájékoztatni kell, olyan nyelven, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy azt megérti. 
e) a menedékkérőt – amennyiben nem segíti, vagy nem képviseli jogi vagy egyéb tanácsadó, vagy ha az ingyenes 
jogi segítségnyújtás nem áll rendelkezésre – olyan nyelven kell tájékoztatni az eljáró hatóság döntésének 
eredményéről, amelynek megértése a menedékkérőről ésszerűen feltételezhető.” 
86 A Ket. szóhasználata szerint (78. §) a határozatot az ügyféllel közölni kell. Ezt a szóhasználatot veszi át a (2) és 
a (3) bekezdés. Tartalmilag pedig megfelel az eljárási irányelv 10. cikk (1) bekezdés e) pontjának. 
„10. cikk (1) e) a menedékkérőt – amennyiben nem segíti, vagy nem képviseli jogi vagy egyéb tanácsadó, vagy ha 
az ingyenes jogi segítségnyújtás nem áll rendelkezésre – olyan nyelven kell tájékoztatni az eljáró hatóság 
döntésének eredményéről, amelynek megértése a menedékkérőről ésszerűen feltételezhető.”  
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(6) A menekültügyi hatóság tolmácsot – a tolmáccsal kötött szerződés alapján – kirendelő végzés 

nélkül is igénybe vehet. 

(7) A menekültügyi eljárásban a tolmácsolási költséget, továbbá a jeltolmácsolás költségeit a 

menekültügyi hatóság viseli. 

Az elismerését kérő eljárási jogai és kötelezettségei 

66. § 

(1) Ha az elismerés iránti kérelmet szóban terjesztik elő, és az elismerését kérő a magyar nyelvet nem beszéli, 

részére az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszélő tolmácsot a menekültügyi hatóság biztosít. A 

tolmács igénybevételétől el lehet tekinteni, ha a menekültügyi hatóság ügyintézője az elismerését kérő 

anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszél, és az elismerését kérő a tolmács mellőzéséhez írásban 

hozzájárul.87 

(2) Ha az eljárás lefolytatását nem akadályozza, az elismerését kérő kérelmére vele azonos nemű tolmácsot kell 

alkalmazni, illetve az ügyben az elismerését kérővel azonos nemű ügyintéző jár el. 

(3) Ha az elismerését kérő arra hivatkozik, hogy az elismerés iránti kérelmét megalapozó üldöztetése során nemi 

hovatartozásával összefüggő sérelem vagy megaláztatás érte, kérelmére az ügyben azonos nemű ügyintéző 

kijelölése kötelező. 

(4) A menekültügyi eljárás során az elismerését kérő részére kézbesítendő iratokat egyidejűleg törvényes 

képviselője, ügygondnoka vagy meghatalmazottja részére is kézbesíteni kell. 

67. § 

A menekültügyi hatóság a kísérő nélküli kiskorú elismeréséről rendelkező határozatot – a kiskorú jogainak védelme, 

valamint a róla való gondoskodás biztosítása érdekében – a kiskorú szálláshelye szerint illetékes gyámhatóságnak 

is megküldi. 

37. § 

(1) A menekültügyi hatóság köteles az elismerését kérőt eljárási jogairól, kötelezettségeiről, továbbá 

a kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeiről – az anyanyelvén vagy az általa értett más 

nyelven – a kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban tájékoztatni.88 

                                                 
87 Az eljárási irányelv 13. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
13. cikk (3) b) A tagállamok „olyan tolmácsot választanak ki, aki képes megfelelően kommunikálni a kérelmezővel 
és a meghallgatást végző személlyel. A kommunikációnak nem feltétlenül kell olyan nyelven zajlania, amelyet a 
menedékkérő előnyben részesít, ha van más olyan nyelv is, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy a 
menedékkérő azt megérti, és amelyen kommunikálni képes.” 
88 Az eljárási irányelv 10. cikk (1) bekezdésének a) és e) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„10. cikk (1) Tekintettel a III. fejezetben megállapított eljárásokra, a tagállamok a következő garanciákat 
biztosítják valamennyi menedékkérő számára: 
a) a menedékkérőt a lefolytatandó eljárásról, az eljárásbeli jogaikról és kötelezettségeiről, valamint a 
kötelezettségei nem teljesítésének, illetve a hatóságokkal való együtt nem működésnek az esetleges 
következményeiről tájékoztatni kell, olyan nyelven, amelyről ésszerűen feltételezhető, hogy azt megérti. 
Tájékoztatást kell kapnia az időkeretről, és eszközökről, amelyek a 2004/83/EK irányelv 4. cikkében említett 
bizonyítékok benyújtására vonatkozó kötelezettségének teljesítéséhez a rendelkezésére állnak. Ezt a tájékoztatást 
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(2) A tájékoztatást és annak tudomásulvételét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

(3) Az elismerését kérőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy saját költségén, illetve 

rászorultsága esetén – a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben foglaltak szerint – díjmentesen 

jogi segítséget vegyen igénybe, vagy elfogadja valamely jogvédelemmel foglalkozó bejegyzett 

társadalmi szervezet ingyenes jogi segítségét.89 

(4) Az elismerését kérő által megbízott, jogi segítséget nyújtó személy90 

a) jelen lehet az elismerését kérő személyes meghallgatásán; 

b) a menekültügyi eljárás során keletkezett iratokba betekinthet, azokról másolatot készíthet; 

c) az elismerését kérővel való kapcsolattartás érdekében az elismerését kérő elhelyezésére szolgáló 

intézmény területére, ha pedig az elismerését kérőt fogva tartják, a fogva tartás helyére beléphet. 

68. § 

                                                                                                                                                                            

olyan megfelelő időben kell megadni, hogy a menedékkérő gyakorolhassa az ezen irányelvben garantált jogait, és 
eleget tehessen a 11. cikkben foglalt kötelezettségeinek; 
d) a menedékkérőt ésszerű időn belül tájékoztatni kell az eljáró hatóság által menedékjog iránti kérelméről hozott 
határozatról. Ha a kérelmezőt jogi vagy egyéb tanácsadó képviseli, a tagállamok választhatják azt, hogy a 
menedékkérő helyett a jogi vagy egyéb tanácsadó részére kézbesítik az eljáró hatóság határozatát; 
e) a menedékkérőt – amennyiben nem segíti, vagy nem képviseli jogi vagy egyéb tanácsadó, vagy ha az ingyenes 
jogi segítségnyújtás nem áll rendelkezésre – olyan nyelven kell tájékoztatni az eljáró hatóság döntésének 
eredményéről, amelynek megértése a menedékkérőről ésszerűen feltételezhető. 
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt is, hogy a 9. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint az elutasító 
határozatot hogyan lehet írásban megtámadni.”  
89 Az eljárási irányelv 15. cikk (1) és (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„15. cikk (1) A tagállamok a menedékkérők számára engedélyezik, hogy a menedékjog iránti kérelemmel 
kapcsolatos ügyeiket illetően saját költségükön, hatékony módon, egy, a nemzeti jogszabályok szerint elfogadott 
vagy engedélyezett jogi vagy egyéb tanácsadóval konzultáljanak. 
(2) Az eljáró hatóság elutasító határozata esetében a tagállamok kérelemre ingyenes jogi segítségnyújtást és/vagy 
képviseletet biztosítanak a (3) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint.”  
90 Az eljárási irányelv 16. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„16. cikk (1) A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy az a nemzeti jogszabályok szerint elfogadott vagy 
engedélyezett jogi vagy egyéb tanácsadó, és aki segíti vagy képviseli a menedékkérőt a nemzeti jogszabályok 
szerint, hozzáférhessen a kérelmező iratanyagában levő olyan információkhoz, amelyet az V. fejezetben  említett 
hatóságok (jogorvoslat) megvizsgálhatnak, amennyiben ezek az információk a kérelem elbírálása szempontjából 
lényegesek. A tagállamok kivételt tehetnek, ha az információ, vagy forrásának hozzáférhetővé tétele feltehetően 
veszélyeztetné a nemzetbiztonságot, az információt szolgáltató szervezetek, illetve személyek, vagy az érintett 
személy biztonságát, vagy veszélyeztetné a tagállam menedékjog iránti kérelmeket elbíráló illetékes hatóságának 
vizsgálati érdekeit, vagy a tagállamok nemzetközi kapcsolatait. Ilyen esetekben a kérdéses információhoz vagy 
forráshoz való hozzáférést az V. fejezetben említett hatóságok részére kell biztosítani, kivéve, ha a hozzáférést 
nemzetbiztonsági okok eleve kizárják. 
(2) A tagállamok biztosítják, hogy az a jogi vagy egyéb tanácsadó, aki segíti vagy képviseli a menedékkérőt, a 
kérelmezővel folytatott konzultáció céljából beléphessen zárt területekre, pl. fogdákba vagy tranzitzónákba. A 
belépés kizárólag annyiban korlátozható, amennyiben az – a nemzeti jogszabályok alapján – a terület biztonsága, 
rendje, vagy üzemeltetése szempontjából, illetve a kérelem hatékony megvizsgálásának biztosítása érdekében 
szükséges, feltéve, hogy ez a megszorítás nem jelenti a jogi vagy egyéb tanácsadó belépésének súlyos 
korlátozását, illetve nem vezet annak ellehetetlenítéséhez. 
(3) A tagállamok szabályozhatják a jogi vagy egyéb tanácsadók jelenlétét az eljárás során lefolytatott valamennyi 
személyes meghallgatáson, az e cikkben vagy a 17. cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak sérelme nélkül. 
(4) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a kérelmezőt a nemzeti jogszabályok szerint engedélyezett jogi vagy 
egyéb tanácsadó jogosult a személyes meghallgatásra elkísérni. A tagállamok megkövetelhetik a kérelmező 
jelenlétét a személyes meghallgatáson akkor is, ha a nemzeti jogszabályok szerint jogi vagy egyéb tanácsadó 
képviseli, továbbá megkövetelhetik, hogy a kérelmező személyesen adjon választ a feltett kérdésekre. 
A jogi vagy egyéb tanácsadó távolléte nem akadályozza az illetékes hatóságot abban, hogy a személyes 
meghallgatást a kérelmezővel lefolytassa.”  
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(1) Az elismerését kérő által meghatalmazott személy a képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazással köteles 

igazolni. 

(2) A külföldi előállítását vagy őrizetét foganatosító szerv lehetővé teszi, hogy az elismerését kérők számára jogi 

segítség nyújtásával rendszeresen foglalkozó jogvédő szervezet képviselője – az előzetes megállapodás szerinti 

időpontban – az előállítás, illetve az őrizet végrehajtásának helyére belépjen abból a célból, hogy a külföldieket 

tájékoztassa a menekültügyi eljárásról, valamint arról, hogy az eljárás során ingyenes jogi segítséget vehetnek 

igénybe. 

38. § 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztosságának képviselője a menekültügyi 

eljárásban részt vehet. Ennek keretében91 

a) az elismerését kérő beleegyezésével 

aa) jelen lehet az elismerését kérő személyes meghallgatásán; 

ab) betekinthet a menekültügyi eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet; 

ac) a menekültügyi eljárás menetéről és a meghozott határozatokról – ideértve a bírósági 

határozatokat is – a menekültügyi hatóság tájékoztatja; 

b) az elismerés iránti kérelemmel kapcsolatos véleményét a menekültügyi eljárás bármely 

szakaszában előadhatja; 

c) az elismerését kérő elhelyezésére szolgáló intézmények területére, fogva tartás esetén pedig a 

fogva tartás helyére beléphet. 

39. § 

Az elismerését kérő a menekültügyi eljárás során köteles tűrni92 

a) csomagjának, ruházatának, járművének átvizsgálását; 

b) arcképmásának, továbbá – a tizennegyedik életévét betöltött külföldi esetében – ujjnyomatának 

rögzítését. 

69. § 

                                                 
91 Az eljárási irányelv 21. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„21. cikk (1) A tagállamok lehetővé teszik az UNHCR számára: 
a) hogy beléphessen a menedékkérőhöz akkor is, ha a menedékkérőt fogva tartják, vagy ha repülőtér, vagy kikötő 
nemzetközi tranzitzónájában tartózkodik; 
b) hogy az egyéni menedékjog iránti kérelemmel kapcsolatos információkról, az eljárás menetéről és a meghozott 
határozatokról tájékoztatást kaphasson, amennyiben ehhez a menedékkérő hozzájárul; 
c) hogy a genfi egyezmény 35. cikke alapján gyakorolt felügyeleti joga keretén belül az illetékes hatóságok előtt a 
menedékjog iránti egyedi kérelmekkel kapcsolatban az eljárás bármely szakaszában a véleményének hangot 
adjon.”  
92 Az eljárási irányelv 11. cikkének (1) bekezdése és (2) bekezdésének d) és e) pontja és a dublini egyezmény 
hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló 
2725/2000/EK tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„11. cikk (1) A tagállamok a menekültügyi eljárás lefolytatásához szükséges mértékben kötelezhetik a 
menedékkérőket az illetékes hatósággal való együttműködésre. 
(2) A tagállamok előírhatják különösen, hogy  
d) az illetékes hatóságok átkutathatják a kérelmezőt és/vagy a nála levő tárgyakat; 
e) az illetékes hatóságok fényképet készíthetnek a kérelmezőről;” 
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(1) Az elismerését kérő csomagja, ruházata és járműve átvizsgálásának csak indokolt esetben van helye. 

(2) Az elismerését kérő ruházatának átvizsgálásakor a hatóságnak az elismerését kérővel azonos nemű tagja jár el. 

(3) A befogadó állomáson elhelyezett elismerését kérő köteles tűrni a befogadó állomás házirendje szerint tiltott 

személyes tárgyak elvételét. 

 

A bizonyítás szabályai 

40. § 

Az elismerés iránti kérelemre vonatkozó döntés az elismerését kérő egyéni helyzetének értékelésén 

alapul.93 

41. § 

(1) A menekültügyi eljárás során annak igazolása vagy valószínűsítése érdekében, hogy az 

elismerését kérőre nézve a menekültkénti, oltalmazottkénti vagy menedékeskénti elismerés 

feltételei fennállnak, különösen az alábbi bizonyítási eszközök használhatók fel94: 

a) az elismerését kérő által feltárt, menekülésre okot adó tények és körülmények, valamint az ezeket 

alátámasztó iratok; 

b) az elismerését kérő által rendelkezésre bocsátott úti okmány vagy egyéb olyan okmány, amelyből 

személyazonosságára, illetve állampolgárságára következtetni lehet; 

c) az elismerését kérő származási országára vonatkozó valamennyi releváns és időszerű információ, 

ideértve a származási ország jogszabályi vagy egyéb, a jogalanyokra nézve kötelező rendelkezéseit, 

valamint azok alkalmazási módját is. 

                                                 
93 Az eljárási irányelv 8. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján meghozott rendelkezés.  
„A tagállamok biztosítják, hogy az eljáró hatóság a menedékjog iránti kérelmekről megfelelő vizsgálat után hozzon 
határozatot. Ennek érdekében a tagállamok biztosítják, hogy  a kérelmek elbírálására és a kérelmek tárgyában 
történő határozathozatalra egyénileg, tárgyilagosan és pártatlanul kerüljön sor.”  
94 A kvalifikációs irányelv 4. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„4. cikk (3) A nemzetközi védelem iránti kérelem értékelése egyedi alapon, a következők figyelembevételével 
történik: 
a) a kérelemre vonatkozó határozat meghozatalának időpontjában a származási országra vonatkozó valamennyi 
releváns tény, ideértve a származási ország törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit, valamint azok 
alkalmazási módját is; 
b) a kérelmező releváns nyilatkozatai és az általa bemutatott dokumentumok, ideértve az arra vonatkozó 
információkat is, hogy a kérelmező üldöztetésnek, vagy súlyos sérelemnek ki volt-e téve, illetve, hogy ezek 
veszélye fennáll-e;  
94 Az eljárási irányelv 22. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„22. cikk Az egyedi esetek megvizsgálása során a tagállamok számára tilos: 
a) a menedékjog megadására vonatkozó egyedi kérelemmel kapcsolatos információnak vagy azon ténynek a 
menedékkérő állítólagos üldözője (üldözői) számára való közvetlen felfedése, hogy ezirányú kérelem benyújtására 
került sor; 
b) az állítólagos üldöző(k)től oly módon megszerezni bármely információt, amely azt eredményezné, hogy az 
üldöző(k) közvetlen tájékoztatást kapnak arról, hogy az érintett kérelmező menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, 
továbbá amely a kérelmező és/vagy eltartottjai fizikai épségét, vagy a még a származási országban élő 
családtagjainak szabadságát és biztonságát veszélyeztetné.”  
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(2) A menekültügyi hatóság és szükség esetén a bíróság köteles beszerezni a miniszter irányítása 

alatt álló országinformáció szolgáltatásáért felelős szerv jelentését. 

(3) A menekültügyi hatóság az elismerését kérő által benyújtott, külföldön kiállított közokiratot, 

illetve a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott 

személy által hitelesített magánokiratot bizonyító erejű okiratként a kiállítás helye szerinti államban 

működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítése vagy egyéb felülhitelesítés 

hiányában is elfogadhatja. 

(4) A nem magyar nyelven kiállított okirat magyar nyelvű hiteles fordítás nélkül is elfogadható. 

 

A bizonyítás szabályai 

70. § 

(1) A Kormány az országinformáció szolgáltatásáért felelős szervként (a továbbiakban: országinformációs központ) 

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt jelöli ki. 

(2) Az országinformációs központ 

a) információt gyűjt és tárol az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes származási 

országáról, továbbá az elismerés vagy az elismerés visszavonása szempontjából jelentőséggel rendelkező harmadik 

országokról; 

b) országinformációs jelentést készít. 

(3) Az országinformációs központ – megkeresésre – 

a) a menekültügyi hatóság, 

b) a bíróság, 

c) az idegenrendészeti hatóság, valamint 

d) az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága 

részére készít országinformációs jelentést. 

(4) Az országinformációs központ a jelentés elkészítése során felhasználja az általa tárolt információkat, valamint – 

szükség szerint – új információkat kutat fel. 

(5) Az országinformációs jelentés ismerteti a megkeresés tárgyát, továbbá tartalmazza az arra adott választ, az 

információt alátámasztó források pontos megjelölésével. Ha a megkeresésnek az országinformációs központ adatok 

hiányában nem tud eleget tenni, a jelentés ennek tényét tartalmazza. 

(6) Az országinformációs központ nem foglalhat állást jogkérdésben, valamint az elismerés iránti kérelemre 

vonatkozó döntés vagy az elismerés visszavonása kérdésében.95 

(7) Az országinformációs központ az országinformációs jelentés iránti megkeresésnek haladéktalanul, de legkésőbb 

nyolc napon belül tesz eleget. 

(8) Az országinformációs központ az információgyűjtést, valamint a jelentés készítését objektíven, pártatlanul és 

pontosan végzi. Ennek érdekében  

                                                 
95 A haladó nemzetközi gyakorlat (Nagy-Britannia, Írország, Kanada, Ausztria) azt mutatja, hogy rendkívül fontos a 
független és elfogulatlan országinformációs szakértelem elkülönítése a döntéshozói és jogi képviseleti munkától.  
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a) különböző információforrásokat használ; 

b) egyenlő mértékben és a lehető legszélesebb körben használ kormányzati, nem kormányzati és nemzetközi 

információforrásokat. 96 

(9) Az országinformációs központ a tárolt információkat rendszeresen frissíti 

a) naprakész információk beszerzésével és 

b) a valós helyzetet már nem tükröző, elavult információk helyesbítésével.97 

(10) Az országinformációs központ együttműködési megállapodást köthet külföldi állam országinformációs 

szolgáltatást nyújtó hatóságával vagy szervével. 

71. § 

A Tv. 41. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során releváns az az információ, amely 

a) a kérelmező egyéni körülményeihez kapcsolódik, 

b) az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes származási országában, továbbá az elismerés 

vagy az elismerés visszavonása szempontjából jelentőséggel rendelkező harmadik országokban fennálló valós 

helyzetet írja le vagy elemzi, és 

c) érdemben segíti annak megállapítását, hogy az elismerését kérő, a menekült vagy az oltalmazott esetében 

fennáll-e az üldöztetéstől való megalapozott félelem vagy a súlyos sérelem veszélye, továbbá, hogy az elismerését 

kérő, a menekült vagy az oltalmazott esetében egy adott ország a Tv. 2. § h) pontja értelmében biztonságos 

származási országnak, illetve a Tv. 2. § i) pontja értelmében biztonságos harmadik országnak minősül-e.98 

72. § 

(1) A menekültügyi hatóság szükség esetén ismételten is megkereséssel fordulhat az országinformációs 

központhoz. 

(2) A menekültügyi hatóság az országinformációs központ jelentésének beszerzésétől eltekinthet 

a) az előzetes vizsgálati eljárásban, továbbá 

b) ha az elismerés visszavonására irányuló eljárás a jogállásról történő önkéntes lemondáson alapul. 

42. § 

(1) Magyar hatóság, illetve bíróság nem léphet kapcsolatba99 

                                                 
96 Az eljárási irányelv 8. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„8. cikk (2) b) A tagállamok biztosítják, hogy az eljáró hatóság a menedékjog iránti kérelmekről megfelelő vizsgálat 
után hozzon határozatot. Ennek érdekében a tagállamok biztosítják, hogy 
b) a pontos és naprakész információ beszerzésére különböző forrásokból kerüljön sor, mint például az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztosától (UNHCR) a menedékkérők származási országában, és ahol szükséges, az azon 
országokban uralkodó általános helyzetről szóló információk, melyeken át a kérelem benyújtásának államáig 
eljutottak; továbbá, hogy ezek az információk a kérelmek vizsgálatáért és a döntéshozatalért felelős személyzet 
rendelkezésére álljanak;” 
97 Minta: 2005-ös osztrák menedékjogi törvény, 60. § (2) bek. 
98 Hivatkozható az ezen a téren az Európai Unióban iránymutatónak tekintett 2005-ös osztrák menedékjogi 
törvény, 60. § (2) bekezdése. 
99 Az eljárási irányelv 22. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„22. cikk Az egyedi esetek megvizsgálása során a tagállamok számára tilos: 



 66 

a) az elismerését kérő származási országával, 

b) olyan országgal, amelyről feltételezhető, hogy információt továbbít a származási országba, 

c) olyan személlyel vagy szervezettel, akiről vagy amelyről feltételezhető, hogy az elismerését kérőt 

üldözte, üldözné vagy információt továbbítana az elismerését kérő üldözőinek, 

ha a kapcsolatfelvétel eredményeként az üldözők tudomást szereznének arról, hogy az elismerését 

kérő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy a kapcsolatfelvétel következtében az elismerését 

kérő, illetve valamely családtagja testi épségét vagy az elismerését kérő származási országában élő 

családtagjának szabadságát vagy biztonságát veszély fenyegetné. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha ugyanaz a kérelmező azt követően nyújt be kérelmet, 

hogy két korábbi kérelme tárgyában jogerős elutasító, illetve megszüntető döntés született, és a 

menekültügyi hatóság a visszaküldés tilalmának fennállását nem állapította meg. 

73. § 

Az elismerését kérő menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerése esetén a Tv. 42. § (1) 

bekezdésében meghatározott kapcsolatfelvétel tilalma az elismerés visszavonásáról rendelkező bírósági döntés 

meghozataláig áll fenn. 

43. § 

(1) Az elismerését kérő személyes meghallgatása – ha e törvény kivételt nem tesz – a menekültügyi 

eljárásban kötelező100. 

(2) A menekültügyi hatóság a személyes meghallgatástól eltekinthet, ha az elismerését kérő nincs 

meghallgatható állapotban101. 

                                                                                                                                                                            

a) a menedékjog megadására vonatkozó egyedi kérelemmel kapcsolatos információnak vagy azon ténynek a 
menedékkérő állítólagos üldözője (üldözői) számára való közvetlen felfedése, hogy ezirányú kérelem benyújtására 
került sor; 
b) az állítólagos üldöző(k)től oly módon megszerezni bármely információt, amely azt eredményezné, hogy az 
üldöző(k) közvetlen tájékoztatást kapnak arról, hogy az érintett kérelmező menedékjog iránti kérelmet nyújtott be, 
továbbá amely a kérelmező és/vagy eltartottjai fizikai épségét, vagy a még a származási országban élő 
családtagjainak szabadságát és biztonságát veszélyeztetné.”  
100 Az eljárási irányelv 12. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„12. cikk (1) Mielőtt az eljáró hatóságok határozatot hoznak, a menedékkérő számára lehetővé kell tenni, hogy a 
menedékjog iránti kérelmét személyes meghallgatás során terjessze elő egy, a nemzeti jog értelmében a 
meghallgatás levezetésére jogosult személy előtt.”  
100 Az eljárási irányelv 12. cikkének (3) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„12. cikk (3) A személyes meghallgatás mellőzhető akkor is, ha az ésszerűen nem kivitelezhető, különösen, ha az 
illetékes hatóságnak az a véleménye, hogy a kérelmező rajta kívül álló tartós ok miatt alkalmatlan a 
meghallgatásra, vagy nincs meghallgatható állapotban. Kétség esetén a tagállamok orvosi, vagy pszichológusi 
igazolást követelhetnek meg. Amennyiben a tagállam az e bekezdésre való hivatkozással nem hallgatja meg a 
kérelmezőt, ésszerű erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kérelmező vagy az eltartott további 
információkat tudjon szolgáltatni.”  
101 Az eljárási irányelv 12. cikkének (3) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„12. cikk (3) A személyes meghallgatás mellőzhető akkor is, ha az ésszerűen nem kivitelezhető, különösen, ha az 
illetékes hatóságnak az a véleménye, hogy a kérelmező rajta kívül álló tartós ok miatt alkalmatlan a 
meghallgatásra, vagy nincs meghallgatható állapotban. Kétség esetén a tagállamok orvosi, vagy pszichológusi 
igazolást követelhetnek meg. Amennyiben a tagállam az e bekezdésre való hivatkozással nem hallgatja meg a 
kérelmezőt, ésszerű erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kérelmező vagy az eltartott további 
információkat tudjon szolgáltatni.” 
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(3) Az eljárási képességgel rendelkező családtaggal együtt érkező, tizennegyedik életévét be nem 

töltött elismerését kérőt akkor lehet meghallgatni, ha személyes meghallgatása a tényállás 

tisztázása érdekében nélkülözhetetlen102. 

(4) Az elismerés iránti kérelem elutasítására nem kerülhet sor kizárólag azon az alapon, hogy a 

menekültügyi hatóság az elismerését kérőt nem hallgatta meg103. 

74. § 

(1) Az eljárási képességgel nem rendelkező elismerését kérőt törvényes képviselője vagy ügygondnoka 

jelenlétében kell meghallgatni. 

(2) Az ügygondnok a személyes meghallgatásról, az arra való felkészülés módjáról, valamint annak 

következményeiről az elismerését kérőt tájékoztatni köteles104. 

(3) Ha az eljárási képességgel nem rendelkező elismerését kérő törvényes képviselőjének a személyes 

meghallgatáson való jelenléte a tényállás tisztázását akadályozná, a menekültügyi hatóság köteles eseti gondnok 

kirendelését kérni. 

(4) Az eljárási képességgel rendelkező családtagokat külön-külön kell meghallgatni. Ha a tényállás tisztázása 

érdekében szükséges, a menekültügyi hatóság a családtagokat egymás jelenlétében is meghallgatja105. 

(5) A menekülthöz vagy oltalmazotthoz később érkező elismerését kérő családtag esetén meg kell hallgatni a 

menekültet vagy az oltalmazottat is. 

(6) A fogva tartott külföldit soron kívül kell meghallgatni. A fogva tartást foganatosító szerv a fogva tartott 

elismerését kérőt személyes meghallgatásra a menekültügyi hatóság hivatali helyiségébe kíséri. 

(7) A fogva tartott elismerését kérőt a menekültügyi hatóság a fogva tartás helyén is meghallgathatja. 

(8) A fogva tartást foganatosító szerv köteles gondoskodni az elismerését kérő meghallgatásához szükséges 

feltételek biztosításáról, így különösen 

a) a meghallgatás idejére a menekültügyi hatóság kizárólagos használatára bocsátott meghallgató helyiségről, 

b) az elismerését kérő személyes meghallgatáson történő megjelenéséről. 

75. § 

(1) Az elismerését kérőnek személyes meghallgatása alkalmával a menekültügyi hatóság részére át kell adnia a 

rendelkezésére álló, az elismerés iránti kérelmet alátámasztó és még elő nem terjesztett bizonyítékait. E 

kötelezettségére az elismerését kérőt a meghallgatás megkezdésekor figyelmeztetni kell106. 

                                                 
102 Az eljárási irányelv 12. cikke szerint meghatározott rendelkezés.  
„12. cikk: A tagállamok nemzeti jogszabályaikban meghatározhatják azokat az eseteket, amikor biztosítani kell a 
kiskorú személyes meghallgatását.”  
103 Az eljárási irányelv 12. cikk (4) bekezdése szerint meghatározott rendelkezés. 
„12. cikk (4) E cikk alapján a személyes meghallgatás mellőzése nem akadályozhatja az eljáró hatóságot a 
menedékjog iránti kérelemre vonatkozó határozat meghozatalában.”  
104 Az eljárási irányelv 17. cikk (1) bekezdés b) pont alapján meghatározott rendelkezés. 
„17. cikk (1) bekezdés b) …a tagállamok kötelesek:biztosítani, hogy a képviselőnek módja legyen a kísérő nélküli 
kiskorút tájékoztatni a személyes meghallgatás jelentőségéről és esetleges következményeiről, és amennyiben 
szükséges, arról, hogy miként készüljön fel a személyes meghallgatásra.” 
105 Az eljárási irányelv 13. cikk (1) bekezdés alapján meghatározott rendelkezés. 
„13. cikk (1) A személyes meghallgatásra főszabály szerint a családtagok jelenléte nélkül kerül sor, kivéve, ha az 
eljáró hatóság úgy ítéli meg, hogy a megfelelő vizsgálathoz szükséges a családtagok jelenléte is.” 
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(2) A személyes meghallgatáson az elismerését kérő számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy összefüggően 

nyilatkozzon az elismerés iránti kérelem benyújtásának okairól és Magyarországra érkezésének körülményeiről. Ezt 

követően az elismerését kérőhöz a menekültügyi hatóság, az ügygondnok, valamint az elismerését kérő 

meghatalmazottja további kérdéseket intézhet107. 

(3) Az elismerését kérő személyes meghallgatásának az elismerését kérő családi állapotára, házasságkötésének 

helyére és idejére, házastársa, valamint gyermekei családi és utónevére, születési helyére és idejére, az 

elismerését kérő iskolai végzettségére, foglalkozására, a származási országában lévő lakóhelyére, a magyarországi 

szálláshelyére vagy tartózkodási helyére, valamint a jövedelmi és vagyoni helyzetére is ki kell terjednie.  

(4) A meghallgatásról készült jegyzőkönyvnek tolmács, illetve szakértő igénybevétele esetén tartalmaznia kell a 

hamis tolmácsolás, illetve a hamis véleményadás következményeire való figyelmeztetés megtörténtét, valamint 

annak tudomásulvételét. 

76. § 

(1) A személyes meghallgatásról az elismerését kérőt, valamint vele egyidejűleg törvényes képviselőjét, 

ügygondnokát, illetve meghatalmazottját is értesíteni kell. 

(2) Ha a törvényes képviselő vagy az ügygondnok a személyes meghallgatáson nem jelenik meg, a meghallgatásra 

új időpontot kell tűzni, valamint értesíteni kell az ügygondnokot kirendelő gyámhatóságot. 

(3) Ha a törvényes képviselő a személyes meghallgatáson ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg, a 

menekültügyi hatóság – az eljárási képességgel nem rendelkező elismerését kérő érdekeinek védelmére – eseti 

gondnok kirendelése iránt intézkedik. A menekültügyi hatóság eseti gondnok kirendelése iránt a gyámhatóságot 

keresi meg. 

(4) Az elismerését kérő személyes meghallgatásának nem akadálya, ha az elismerését kérő meghatalmazottja a 

személyes meghallgatáson szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg. 

77. § 

(1) Az elismerését kérő személyes meghallgatása a Tv. 43. § (2) bekezdés alapján akkor mellőzhető, ha az 

elismerését kérő rajta kívül álló tartós ok miatt nincs meghallgatható állapotban. Kétség esetén a menekültügyi 

hatóság orvos- vagy pszichológus szakértőt vehet igénybe annak megállapítása érdekében, hogy az elismerését 

kérő meghallgatható állapotban van-e. 

(2) Ha az elismerését kérő meghallgatására nincs lehetőség, a menekültügyi hatóság minden lehetséges eszközt 

felhasznál az elismerését kérő menekülésére okot adó tények és körülmények feltárása érdekében, így különösen 

                                                                                                                                                                            
106 A rendelkezés az eljárási irányelv 34. cikkének (2) bekezdésén alapul. 
„34. cikk (2) A tagállamok nemzeti jogszabályaikban szabályozhatják a 32. cikk szerinti előzetes elfogadhatósági 
eljárást. E szabályozás többek között: 
a) kötelezheti az érintett kérelmezőt arra, hogy nevezzen meg olyan tényeket, vagy szolgáltasson olyan 
bizonyítékokat, amelyek indokolják az új eljárást;” 
107 Az eljárási irányelv 17. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„17. cikk (1) Az ebben az irányelvben megállapított valamennyi eljárás tiszteletben tartásával, valamint a 12. és 14. 
cikkekben foglaltak sérelme nélkül a tagállamok kötelesek: 
b) biztosítani, hogy a képviselőnek módja legyen a kísérő nélküli kiskorút tájékoztatni a személyes meghallgatás 
jelentőségéről és esetleges következményeiről, és amennyiben szükséges, arról, hogy miként készüljön fel a 
személyes meghallgatásra. A tagállamok biztosítják, hogy a képviselő a meghallgatáson jelen lehet, kérdéseket 
tehet fel, észrevételeket tehet a meghallgatást vezető személy által biztosított keretek között.” 
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a) lehetőséget biztosíthat az elismerését kérő számára, hogy meneküléséről írásban nyilatkozzon; 

b) meghallgathatja az elismerését kérő Magyarországon tartózkodó családtagjait, illetve a vele együtt érkezett más 

személyeket.108 

44. § 

(1) Amennyiben a magát kiskorúnak valló elismerését kérő kiskorúságát illetően kétség merül fel, 

életkora megállapítása céljából orvosszakértői vizsgálat kezdeményezhető. A vizsgálat kizárólag az 

elismerését kérő, ha pedig az elismerését kérő nyilatkozattételre képtelen állapotban van, törvényes 

képviselője vagy ügygondnoka hozzájárulásával végezhető el109. 

(2) Az elismerés iránti kérelem elutasítására nem kerülhet sor kizárólag azon az alapon, hogy az 

elismerését kérő, a törvényes képviselő vagy az ügygondnok nem adta hozzájárulását a vizsgálat 

elvégzéséhez110. 

(3) Ha az elismerését kérő, a törvényes képviselő vagy az ügygondnok a kiskorúság megállapítására 

irányuló szakértői vizsgálathoz nem járul hozzá, az elismerését kérőre nézve a kiskorúakra 

vonatkozó rendelkezések – a törvényes képviselő bevonására, illetve az ügygondnok kirendelésére 

vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatók111. 

78. § 

(1) Ha a Tv. 44. § (1) bekezdése szerinti orvosszakértői vizsgálat szükségessége felmerül, a menekültügyi hatóság 

az elismerését kérőt – az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven – közérthető módon tájékoztatja a 

szakértő által elvégzendő vizsgálatról, a szakértői vizsgálat eredményének jelentőségéről, továbbá a vizsgálat 

elvégzéséhez való hozzájárulás megtagadásának – a Tv. 44. § (3) bekezdésében meghatározott – 

következményeiről112. 

                                                 
108 Az eljárási irányelv 12. cikkének (3) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„12. cikk (3) A személyes meghallgatás mellőzhető akkor is, ha az ésszerűen nem kivitelezhető, különösen, ha az 
illetékes hatóságnak az a véleménye, hogy a kérelmező rajta kívül álló tartós ok miatt alkalmatlan a 
meghallgatásra, vagy nincs meghallgatható állapotban. Kétség esetén a tagállamok orvosi, vagy pszichológusi 
igazolást követelhetnek meg. 
Amennyiben a tagállam az e bekezdésre való hivatkozással nem hallgatja meg a kérelmezőt, ésszerű 
erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kérelmező vagy az eltartott további információkat tudjon 
szolgáltatni.” 
109 Az eljárási irányelv 17. cikkének (5) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„(5) A tagállamok a menedékjog iránti kérelem elbírálása során orvosi vizsgálatot is igénybe vehetnek a kísérő 
nélküli kiskorú életkorának meghatározásához. 
Azokban az esetekben, amikor orvosi vizsgálatra kerül sor, a tagállamok biztosítják, hogy: 
b) a kísérő nélküli kiskorú és/vagy képviselője hozzájárul az orvosi vizsgálatnak az érintett kiskorú életkorának 
meghatározása érdekében való elvégzéséhez;”  
110 Az eljárási irányelv 17. cikk (5) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„c) a menedék iránti kérelem elutasítására nem kerülhet sor kizárólag azon az alapon, hogy a kísérő nélküli kiskorú 
nem vetette alá magát az orvosi vizsgálatnak.”  
111 Az eljárási irányelv 17. cikk (5) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„Az a tény, hogy egy kísérő nélküli kiskorú megtagadta az orvosi vizsgálaton való részvételt, nem akadályozza meg 
az eljáró hatóságot abban, hogy döntsön a kísérő nélküli kiskorú menedékjog iránti kérelmének ügyében.”  
112 Az eljárási irányelv 17. cikkének (5) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. Azokban az esetekben, 
amikor orvosi vizsgálatra kerül sor, a tagállamok biztosítják, hogy: 
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(2) Ha az elismerését kérő az orvosszakértői vizsgálat eredményét vitatja, kérheti a menekültügyi hatóságtól új 

szakértő kirendelését. Ellentétes szakértői vélemények esetén a menekültügyi hatóság a szakértői vélemények 

mérlegelése alapján dönt, vagy újabb szakértőt rendel ki. 

79. § 

A menekültügyi hatóság szakértő kirendelése esetén a menekültügyi eljárást indokolt esetben a szakvélemény 

megérkezéséig felfüggesztheti. 

A visszaküldés tilalmának vizsgálata 

45. § 

(1) A visszaküldés tilalma fennáll, ha az elismerését kérő származási országában faji, illetve vallási 

okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, avagy politikai 

meggyőződése miatt üldöztetés veszélyének vagy halálbüntetésnek, kínzásnak, kegyetlen, 

embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek lenne kitéve, és nincs olyan biztonságos 

harmadik ország, amely befogadja113. 

(2) A kísérő nélküli kiskorú esetében a visszaküldés tilalma akkor is fennáll, ha a család egyesítése, 

illetve az állami vagy más intézményi gondoskodás sem a származási országában, sem az őt 

befogadó más államban nem biztosított114. 

(3) A menekültügyi hatóság az elismerés iránti kérelem elutasítására, valamint az elismerés 

visszavonására vonatkozó döntésében megállapítja a visszaküldés tilalmának fennállását vagy fenn 

nem állását. 

(4) Az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti tilalom fennállása esetén a menekültügyi hatóság javaslatára 

az idegenrendészeti hatóság a külföldit befogadottként ismeri el. 

(5) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti tilalom fenn nem állása esetén a menekültügyi hatóság az 

elismerés iránti kérelmet elutasító döntésében rendelkezik a külföldi humanitárius célból kiadott 

                                                                                                                                                                            

„17. cikk (5) a) a kísérő nélküli kiskorút a menedékjog iránti kérelmének elbírálása előtt olyan nyelven, amelyről 
ésszerűen feltételezhető, hogy azt megérti, tájékoztatják arról a lehetőségről, hogy életkorának meghatározására 
orvosi vizsgálattal is sor kerülhet. A tájékoztatásnak információt kell tartalmaznia a vizsgálati módszerre, valamint 
az orvosi vizsgálat eredményének lehetséges következményeire vonatkozóan a menedékjog iránti kérelem 
elbírálását illetően, valamint annak a következményeire vonatkozóan, ha a kísérő nélküli kiskorú megtagadja az 
orvosi vizsgálaton való részvételt;” 
113 A kvalifikációs irányelv 21. cikkének megfelelően megállapított rendelkezés. 
„21. cikk Visszaküldés elleni védelem 
(1) A tagállamok nemzetközi jogi kötelezettségeiknek megfelelően tiszteletben tartják a visszaküldés tilalmának 
elvét.” 
114 A rendelkezés a kísérő nélküli kiskorúakról szóló tanácsi állásfoglalás 5. cikk (1) és (2) bekezdésén alapul.  
„5. cikk (1) Amennyiben egy kiskorúnak nem engedélyezik, hogy tartózkodását egy tagállamban meghosszabbítsa, 
az érintett tagállam csak akkor küldheti vissza a származási országba vagy az őt befogadni kész harmadik 
országba, ha a kiskorú számára megérkezését követően – életkori szükségleteinek és önállósága mértékének – 
megfelelő fogadtatás és gondoskodás biztosítható. Ezt a gondoskodást a szülők vagy más, a gyermek gondját 
viselő felnőttek, illetve kormányzati vagy nem kormányzati szervek biztosíthatják. 
(2) Amíg a visszaküldés e feltételek mellett nem lehetséges, a tagállamok általában lehetővé teszik a kiskorú 
számára a területükön történő további tartózkodást.”  
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tartózkodási engedélyének visszavonásáról, és kötelezi a Magyar Köztársaság területének 

elhagyására. 

(6) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti tilalom fenn nem állása esetén a menekültügyi hatóság az 

elismerés visszavonására vonatkozó döntésében rendelkezik a külföldi Magyar Köztársaság által 

kiadott úti okmányának, továbbá személyazonosító igazolványának, valamint személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványának vagy személyazonosságát igazoló okmányának elvételéről, 

egyidejűleg kötelezi a Magyar Köztársaság területének elhagyására. 

(7) Az ország elhagyására vonatkozó kötelezettség teljesítésére legalább tíz, legfeljebb harminc 

napos határidőt kell biztosítani. 

(8) A Magyar Köztársaság területének elhagyására vonatkozó kötelezést mellőzni kell, ha a külföldi 

a) a Magyar Köztársaság területén más jogcímen tartózkodásra jogosult; 

b) a döntéshozatal időpontjában olyan állapotban van, hogy az országelhagyási kötelezettség 

végrehajtása egészségének súlyos, visszafordíthatatlan vagy maradandó romlását, illetve 

életveszélyes állapotát idézné elő, és mindezt igazságügyi orvosszakértői vélemény igazolja115. 

(9) A külföldit kötelezni kell a Magyar Köztársaság területének elhagyására, ha a (8) bekezdés b) 

pont szerinti veszélyeztetett állapota megszűnt. 

A visszaküldés tilalmának vizsgálata 

80. § 

(1) Ha a menekültügyi hatóság az országelhagyásra vonatkozó kötelezést mellőzi, ennek tényéről, valamint 

indokáról a Tv. 45. § (3) bekezdése szerinti határozatában rendelkezik. 

(2) Ha a menekültügyi hatóság az országelhagyásra kötelezést a Tv. 45. § (8) bekezdés b) pont alapján a külföldi 

egészségi állapotára tekintettel mellőzi, határozatában az országelhagyási kötelezettség teljesítésére a 

veszélyeztetett állapot megszűntét követően harminc napos határidőt biztosít. 

(3) Ha az országelhagyásra vonatkozó kötelezés mellőzése a Tv. 45. § (8) bekezdés b) pontján alapul, a külföldi a 

veszélyeztetett állapot megszűnéséig az idegenrendészeti hatóság által kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolással jogosult a Magyar Köztársaság területén való tartózkodásra. 

Kizárt eljárások 

46. § 

A menekültügyi eljárásban nincs helye 

a) fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak és méltányossági eljárásnak; 

b) az eljárás kérelemre történő felfüggesztésének; 

                                                 
115 A rendelkezés az ideiglenes védelemről szóló irányelv 23. cikkének (1) bekezdésén alapul, szükségesnek 
tartottuk a garanciális szabály kiterjesztését. 
„23. cikk (1) A tagállamok megteszik az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a korábban átmeneti védelmet 
élvezett olyan személyek megfelelő tartózkodási körülményeit biztosítsák, akiktől egészségi állapotukra tekintettel 
nem várható el, hogy utazzanak; abban az esetben például, ha súlyos hátrányokat szenvednének el, ha kezelésük 
abbamaradna. Ezen állapot fennállása alatt ezek a személyek nem utasíthatók ki.”  
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c) elektronikus ügyintézésnek. 

VIII. Fejezet 

A MENEKÜLTKÉNTI VAGY OLTALMAZOTTKÉNTI ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 

Az előzetes vizsgálati eljárás 

47. § 

(1) A menekültügyi hatóság a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés iránti kérelmet (e 

fejezetben a továbbiakban: kérelem) a benyújtását követően előzetes vizsgálatnak veti alá. 

(2) Az előzetes vizsgálati eljárást tizenöt napon belül kell lefolytatni. Az ügyintézési határidő nem 

hosszabbítható meg. 

48. § 

(1) A menekültügyi hatóság a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő külföldit (e 

fejezetben a továbbiakban: kérelmező) az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés vagy a 49. § (4) 

bekezdés alapján a kérelmező átadásáról hozott végzés jogerőre emelkedéséig befogadó állomáson 

helyezi el, kivéve, ha a kérelmező személyi szabadságot korlátozó intézkedés vagy büntetés hatálya 

alatt áll116. 

(2) A kérelmező a befogadó állomásról csak különösen indokolt esetben, a menekültügyi hatóság 

engedélyével távozhat el, feltéve, hogy távolléte az eljárási cselekmények lefolytatását nem 

akadályozza. 

VII. Fejezet 

A MENEKÜLTKÉNTI VAGY OLTALMAZOTTKÉNTI ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 

Az előzetes vizsgálati eljárás 

81. § 

(1) A Tv. 48. § (1) bekezdése alapján a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő külföldit (e 

fejezetben a továbbiakban: kérelmező) az előzetes vizsgálati eljárás alatt állók elhelyezésére szolgáló befogadó 

állomáson kell elhelyezni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a kérelmező részére az idegenrendészeti hatóság kötelező 

tartózkodási helyként befogadó állomást vagy közösségi szállást jelölt ki. 

                                                 
116 A befogadási irányelv 7. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„7. cikk  (1) A menedékkérők a fogadó tagállam területén vagy az e tagállam által számukra kijelölt területen belül 
szabadon mozoghatnak. A kijelölt terület nem érintheti a magánélet elidegeníthetetlen terét, és annak kellő 
lehetőséget kell teremtenie az irányelvben biztosított minden kedvezményhez való hozzáférésre. 
(2) A tagállamok a menedékkérő lakóhelyéről közérdekből, közrendi megfontolásokból, illetve szükség esetén 
kérelme gyors feldolgozása és hatékony ellenőrzése céljából dönthetnek.”  
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(3) A kérelmezőt a kijelölt szálláshelyen történő elhelyezés alkalmával tájékoztatni kell a szálláshelyen előírt 

magatartási szabályokról, valamint e szabályok megszegésének következményeiről. 

82. § 

(1) A menekültügyi hatóság a kérelmezőt az előzetes vizsgálati eljárás során – a Tv. 43. §-ában, valamint e 

rendelet 74-77. §-ában foglaltak szerint – személyesen meghallgatja. 

(2) A személyes meghallgatást az előzetes vizsgálati eljárásban a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés 

iránti kérelem (e fejezetben a továbbiakban: kérelem) benyújtását követő lehető legrövidebb időn belül le kell 

folytatni. 

49. § 

(1) Az előzetes vizsgálati eljárás során a menekültügyi hatóság megvizsgálja, hogy fennállnak-e az 

egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 

szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet, valamint a 

valamely harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási 

szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak 

megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban 

együtt: dublini rendeletek) alkalmazásának feltételei.117 

(2) Ha a menekültügyi hatóság megállapítja, hogy a kérelem megvizsgálásáért felelős, a dublini 

rendeleteket alkalmazó állam (a továbbiakban: tagállam) meghatározására és a kérelmező átadás-

átvételére irányuló eljárás (a továbbiakban: dublini eljárás) lefolytatásának van helye, a dublini 

eljárás befejezéséig az előzetes vizsgálati eljárást felfüggeszti. 

(3) A (2) bekezdés szerinti eljárást felfüggesztő végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

(4) Ha a dublini eljárás során megkeresett tagállam a kérelmező átvételére és a kérelem vizsgálatára 

köteles, a menekültügyi hatóság a kérelmező átadásáról végzéssel dönt. 

(5) A menekültügyi hatóság az átadásról hozott végzésben rendelkezik arról, hogy a külföldi az 

átadás végrehajtásáig, de legfeljebb 72 óráig a számára kijelölt tartózkodási helyet az átadás 

végrehajtásának biztosítása érdekében nem hagyhatja el. 

(6) Az átadásról rendelkező végzéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

(7) A felülvizsgálati kérelmet a végzés közlésétől számított három napon belül a menekültügyi 

hatóságnál kell benyújtani. A menekültügyi hatóság a felülvizsgálati kérelmet az ügy irataival és 

ellenkérelmével együtt haladéktalanul megküldi a bíróságnak. 

                                                 
117 Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem 
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról 
szóló, 2003. február 18-i, 343/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Dublin II. rendelet) 4. cikk (1) bekezdése 
alapján meghatározott rendelkezés. 
„4. cikk (1) A felelős tagállam e rendelet szerinti meghatározására vonatkozó eljárás azonnal kezdetét veszi, amint 
a menedékjog iránti kérelmet először benyújtják a tagállamhoz.”  
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(8) A felülvizsgálati kérelemről a Fővárosi Bíróság – a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül – nemperes eljárásban, a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. Az eljárásban 

személyes meghallgatásnak nincs helye. A bíróság eljárást befejező döntésével szemben 

jogorvoslatnak nincs helye. 

(9) A bírósági felülvizsgálat során az átadásról rendelkező végzés végrehajtásának felfüggesztésére 

irányuló kérelemnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya.118 

83. § 

(1) A Tv. 49. § (2) bekezdése szerinti eljárás (a továbbiakban: dublini eljárás) magában foglalja az egy harmadik 

ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős 

tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i 

343/2003/EK tanácsi rendeletet (a továbbiakban: Dublin II. rendelet), valamint a valamely harmadik ország 

állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet 

részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendeletet 

(a továbbiakban együtt: dublini rendeletek) alkalmazó más állam (a továbbiakban: tagállam) hatóságának 

megkeresését, a más tagállam hatóságával történő egyeztetést, az átadás-átvételi eljárás lefolytatását, valamint a 

kérelmező átadását, illetve visszaadását (a továbbiakban együtt: átadás). 

(2) A dublini eljárás kezdőnapja az a nap, amikor a menekültügyi hatóság más tagállam hatóságát megkeresi. A 

dublini eljárás befejező napja az a nap, amikor a kérelmezőt más tagállam hatósága átveszi, az átvételt 

megtagadja, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy az átadás nem hajtható végre. 

(3) Ha a megkeresett tagállam a kérelmező átvételét vagy visszavételét vállalja, a menekültügyi hatóság a 

kérelmező átadásáról rendelkező végzést legkésőbb a megkeresett tagállam válaszának megérkezését vagy a 

Dublin II. rendelet 18. cikk (1) és (6) bekezdésében, illetve a 20. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt határidők 

lejártát követő nyolc napon belül köteles meghozni. 

(4) A kérelmező átadásáról rendelkező végzés a Dublin II. rendelet 19. cikk (1)-(2) bekezdésében, valamint 20. 

cikk (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat tartalmazza119. 

                                                 
118 A Dublin II. rendelet 19. cikk (1) és (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„19. cikk (1) Amennyiben a megkeresett tagállam kész átvenni a kérelmezőt, az a tagállam, amelyben a 
menedékjog iránti kérelmet benyújtották, értesíti a kérelmezőt arról a határozatáról, hogy nem vizsgálja meg a 
kérelmét, valamint a kérelmező felelős tagállamnak történő átadására vonatkozó kötelezettségéről. 
(2) Az (1) bekezdésben említett határozatnak tartalmaznia kell az alapjául szolgáló indokokat. Tartalmazza az 
átadás lebonyolításának részletezett határidejét, és szükség esetén információt nyújt a helyről és időpontról, ahol 
és amikor a kérelmezőnek meg kell jelennie, ha utazásáról a felelős tagállamba maga gondoskodik. Ez a határozat 
fellebbezés vagy felülvizsgálat tárgya lehet. A határozatra vonatkozó fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak nincs 
felfüggesztő hatálya az átadás végrehajtására, kivéve ha a bíróságok vagy az illetékes hatóságok, amennyiben ezt 
a nemzeti jog megengedi, eseti alapon másként nem döntenek.”  
119 Vö.: a Dublin II. rendelet 19. cikk (2) bekezdés: „Az (1) bekezdésben említett határozatnak tartalmaznia kell az 
alapjául szolgáló indokokat. Tartalmazza az átadás lebonyolításának részletezett határidejét, és szükség esetén 
információt nyújt a helyről és időpontról, ahol és amikor a kérelmezőnek meg kell jelennie, ha utazásáról a felelős 
tagállamba maga gondoskodik.” Dublin II. rendelet 20. cikk (1) bekezdés e) pont: „ a megkereső tagállam értesíti a 
menedékkérőt arról a határozatról, hogy a felelős tagállam visszaveszi. A határozatnak tartalmaznia kell az alapjául 
szolgáló indokokat. Tartalmazza továbbá az átadás részletezett határidejét, és szükség esetén információt nyújt a 
helyről és időpontról, ahol és amikor a kérelmezőnek meg kell jelennie, ha a felelős tagállamba történő utazásáról 
maga gondoskodik.” 
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(5) Az átadásról hozott végzés közlését követően a kérelem visszavonásának nincs helye. 

(6) A Tv. 49. § (5) bekezdése alapján tartózkodási helyként a dublini eljárás során átadásra kerülő személyek 

elhelyezésére szolgáló befogadó állomást kell kijelölni. 

84. § 

(1) A kérelmező átadását hatósági kísérettel kell végrehajtani. A végrehajtásra a kitoloncolás foganatosításának – 

külön jogszabályban meghatározott – szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

(2) A Tv. 41. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott iratoknak, illetve okmányoknak a megkeresett 

tagállamhoz történő eljuttatása iránt a menekültügyi hatóság a kérelmező átadásával egyidejűleg intézkedik. 

85. § 

(1) Ha a dublini rendeletek alapján más tagállam a menekültügyi hatóságot külföldi átadása vagy visszaadása 

céljából megkeresi, a menekültügyi hatóság a dublini rendeletek szerint jár el. 

(2) Ha a dublini rendeletek alapján a menekültügyi hatóság a más tagállamban kérelmező külföldit átveszi, a 

külföldi számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kérelmet terjesszen elő. Ha a külföldi nem kíván kérelmet 

előterjeszteni, a menekültügyi hatóság – a szükséges intézkedések megtétele érdekében – értesíti az 

idegenrendészeti hatóságot. 

50. § 

(1) Ha a dublini eljárás a kérelmező átadásával zárul, az előzetes vizsgálati eljárást a kérelmező 

átadásának időpontjában meg kell szüntetni. 

(2) Az eljárást megszüntető végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

(3) Ha a kérelmezőt és a kérelem vizsgálatát a megkeresett tagállam nem veszi át, az előzetes 

vizsgálati eljárást – az 51. §-ban foglaltak szerint – folytatni kell.120 

51. § 

(1) Ha a dublini rendeletek alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, a menekültügyi hatóság dönt 

a kérelem elfogadhatósága kérdésében. 

(2) Elfogadhatatlan a kérelem, ha 

a) a kérelmező az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára121; 

b) a kérelmezőt más tagállam menekültként ismerte el122; 

                                                 
120 A Dublin II. rendelet 19. cikk (4) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„19. cikk (4) Amennyiben az átadásra nem kerül sor a hat hónapos határidőn belül, az a tagállam felelős, amelyben 
a menedékjog iránti kérelmet benyújtották. E határidő legfeljebb egyéves időtartamra meghosszabbítható, ha az 
átadásra a menedékkérő börtönbüntetése miatt nem kerülhetett sor, illetve legfeljebb tizennyolc hónapra, ha a 
menedékkérő ismeretlen helyen tartózkodik.”  
121 A Jegyzőkönyv az Európai Unió tagállamainak állampolgárai számára nyújtott menedékjogról alapján 
meghatározott rendelkezés.„Tekintettel az Európai Unió tagállamai által az alapvető jogokra és szabadságokra 
vonatkozóan nyújtott védelem szintjére, a tagállamokat egymás vonatkozásában a menedékjogi ügyekkel 
összefüggő valamennyi jogi és gyakorlati célból biztonságos származási országoknak kell tekinteni.(...)”  
122 Az eljárási irányelv 25. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
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c) a kérelmezőt valamely harmadik ország menekültként ismerte el, feltéve, hogy ez a védelem a 

kérelem elbírálásakor is fennáll, és a szóban forgó harmadik ország a kérelmezőt visszafogadja123; 

d) a jogerős elutasító döntést követően ugyanaz a személy azonos ténybeli alapon nyújt be 

kérelmet124. 

86. § 

A Tv. 51. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a menekültügyi hatóság elsősorban azt vizsgálja, hogy a 

jogerős elutasító döntés meghozatalát követően felmerültek-e olyan új tények, illetve körülmények, amelyek 

alapján a kérelmező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésének lenne helye. 125 

52. § 

(1) Az előzetes vizsgálati eljárás megszűnik, ha a kérelmező meghal. 

(2) A menekültügyi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást megszünteti, ha a kérelmező 

a) kérelmét írásban visszavonja126; 

b) a nyilatkozattételt megtagadja, és ezzel a kérelem elfogadhatóságának elbírálását 

megakadályozza;127 

                                                                                                                                                                            

„25. cikk (2) A tagállamok e cikk értelmében elfogadhatatlannak minősíthetik 
a menedékjog iránti kérelmet, ha: 
a) a kérelmező részére más tagállam már menekültstátuszt adott;”  
123 Az eljárási irányelv 25. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„25. cikk (2) A tagállamok e cikk értelmében elfogadhatatlannak minősíthetik 
a menedékjog iránti kérelmet, ha: 
b) a kérelmező esetében olyan ország minősül a 26. cikk értelmében az első menedék országának, amely nem 
tagállam;”  
124 Az eljárási irányelv 25. cikk (2) bekezdésének f) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„25. cikk (2) A tagállamok e cikk értelmében elfogadhatatlannak minősíthetik 
a menedékjog iránti kérelmet, ha: 
f) a kérelmező a jogerős határozatot követően azonos kérelmet nyújtott be;”  
125 Az eljárási irányelv 32. cikkének (3) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„32. cikk (3) A ismételt menedékjog iránti kérelmet mindenekelőtt előzetes elfogadhatósági vizsgálatnak kell 
alávetni a tekintetben, hogy a korábbi menedékjog iránti kérelem visszavonása vagy az e cikk (2) bekezdésének b) 
pontja szerinti határozat meghozatala után felmerültek-e, vagy a kérelmező előadott-e olyan, a vizsgálattal 
kapcsolatos új körülményeket vagy tényeket, amelyek alapján a 2004/83/EK irányelv értelmében a kérelmező 
menekültnek minősül.. 
126 Az eljárási irányelv 19. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„19. cikk  (1) Abban az esetben, ha a tagállamok nemzeti jogukban rendelkeznek a menedékjog iránti kérelem 
kifejezett visszavonásának lehetőségéről, amennyiben a menedékkérő kifejezetten visszavonja a menedékjog iránti 
kérelmét, a tagállamok biztosítják, hogy az eljáró hatóság az eljárás megszüntetéséről vagy a kérelem 
elutasításáról határozatot hoz. 
(2) A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy az eljáró hatóság az ügyben határozat meghozatala nélkül szünteti meg 
a menekültügyi eljárást. Ezen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy az eljáró hatóság a kérelmező 
iratanyagában a megszüntetésről feljegyzést készít.”  
127 Az eljárási irányelv 20. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„20. cikk (1) Amennyiben ésszerűen feltételezhető, hogy egy menedékkérő hallgatólagosan visszavonta kérelmét, 
vagy attól elállt, a tagállamok biztosítják, hogy az eljáró hatóság – azon az alapon, hogy a kérelmező nem 
valószínűsítette a menekültként való elismerés 2004/83/EK irányelvben foglalt feltételeit – az eljárás 
megszüntetéséről, vagy a kérelem elutasításáról határozatot hoz.  
A tagállam feltételezheti, hogy a kérelmező hallgatólagosan visszavonta menedékjog iránti kérelmét, vagy attól 
elállt, különösen, ha meggyőződött arról, hogy: 
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c) a személyes meghallgatáson írásbeli felszólításra nem jelenik meg, és távolmaradását megfelelően 

nem igazolja128; 

d) ismeretlen helyre távozott129. 

(3) A menekültügyi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást megszüntető végzésében rendelkezik a 

külföldi humanitárius célból kiadott tartózkodási engedélyének visszavonásáról, és kötelezi a Magyar 

Köztársaság területének elhagyására. Az ország elhagyására vonatkozó kötelezettség teljesítésére 

legalább tíz, legfeljebb harminc napos határidőt kell biztosítani. A megszüntető végzés közléséről a 

menekültügyi hatóság haladéktalanul gondoskodik. 

(4) Az előzetes vizsgálati eljárást megszüntető végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye, a 

kérelmező azonban – a megszüntető végzés közlésétől számított három napon belül – az előzetes 

vizsgálati eljárás folytatását kérheti a menekültügyi hatóságnál130. Az előzetes vizsgálati eljárás 

folytatása iránti kérelem előterjesztésére rendelkezésre álló határidő elmulasztása miatt igazolási 

kérelem benyújtásának nincs helye. 

(5) Az előzetes vizsgálati eljárást megszüntető végzés jogerőssé válik, ha a külföldi a végzés 

közlésétől számított három napon belül az eljárás folytatását nem kéri. 

(6) Az elkésett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs 

helye. 

(7) A menekültügyi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a határidőben benyújtott kérelem alapján 

köteles folytatni. 

(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határideje a 

megszüntető végzés meghozatalának időpontjában megszakad. Az ügyintézési határidő az előzetes 

vizsgálati eljárás folytatása esetén nem kezdődik újra. 

53. § 

(1) A menekültügyi hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha 

a) az 51. § (2) bekezdésben foglalt valamely feltétel fennállását állapítja meg, vagy 

                                                                                                                                                                            

a) a menedékkérő nem válaszolt azokra a felszólításokra, hogy szolgáltasson a kérelme elbírálásához – a 
2004/83/EK irányelv 4. cikke alapján – lényeges információkat,…”  
128 Az eljárási irányelv 20. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„20. cikk (1) A tagállam feltételezheti, hogy a kérelmező hallgatólagosan visszavonta menedékjog iránti kérelmét, 
vagy attól elállt, különösen, ha meggyőződött arról, hogy: 
a) … nem jelent meg a 12., 13. vagy 14. cikkben megállapított személyes meghallgatáson, kivéve, ha a kérelmező 
ésszerű időn belül bizonyítja, hogy a távolmaradását rajta kívül álló körülmények okozták;”  
129 Az eljárási irányelv 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„20. cikk (1) A tagállam feltételezheti, hogy a kérelmező hallgatólagosan visszavonta menedékjog iránti kérelmét, 
vagy attól elállt, különösen, ha meggyőződött arról, hogy: 
b) a menedékkérő ismeretlen helyre távozott, vagy engedély nélkül eltávozott a lakóhelyéről, illetve őrizetének 
helyéről, és ésszerű időn belül nem lépett kapcsolatba az illetékes hatósággal, vagy ésszerű időn belül nem 
teljesítette jelentkezési, vagy egyéb együttműködési kötelezettségét.”  
130 Az eljárási irányelv 20. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
 „20. cikk  (2) A tagállamok biztosítják, hogy az a kérelmező, aki újra jelentkezik az illetékes hatóságnál azt 
követően, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett, az eljárás megszüntetéséről szóló határozat meghozatalára 
sor került, jogosult az eljárás folytatását kérelmezni, kivéve, ha kérelmét a 32. és 34. cikk alapján vizsgálják. A 
tagállamok meghatározhatnak olyan határidőt is, amelynek lejártát követően a kérelmező ügyének újrafelvételére 
már nincs lehetőség.”  
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b) az 52. § (7) bekezdés alapján folytatott előzetes vizsgálati eljárásban az 52. § (2) bekezdésben 

meghatározott megszüntetési ok merül fel. 

(2) A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van 

helye. 

(3) A felülvizsgálati kérelmet a végzés közlésétől számított három napon belül a menekültügyi 

hatóságnál kell benyújtani. A menekültügyi hatóság a felülvizsgálati kérelmet az ügy irataival és 

ellenkérelmével együtt haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A felülvizsgálati kérelem 

benyújtásának a menekültügyi hatóság végzésének végrehajtására halasztó hatálya van.  

(4) A felülvizsgálati kérelemről a Fővárosi Bíróság – a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül – nemperes eljárásban, a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. Az eljárásban 

szükség esetén személyes meghallgatásnak van helye. 

(5) A bíróság a menekültügyi hatóság határozatát megváltoztathatja. A bíróság eljárást befejező 

döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

54. § 

Ha ugyanaz a kérelmező azt követően nyújt be kérelmet, hogy két korábbi kérelme tárgyában 

jogerős elutasító, illetve megszüntető döntés született, és a menekültügyi hatóság a visszaküldés 

tilalmának fennállását nem állapította meg, 

a) a kérelem benyújtásának nincs halasztó hatálya 

aa) az országelhagyási kötelezettség teljesítésére; 

ab) az országelhagyási kötelezettség nem teljesítése esetén a kiutasítás végrehajtására; 

ac) a külföldi kiadatási eljárásban történő átadására; 

b) a külföldit nem illetik meg az 5. § (1) bekezdés a)-c) pontjában foglalt jogosultságok131. 

55. § 

(1) Ha a menekültügyi hatóság a kérelem elfogadhatóságát állapítja meg, a kérelmet érdemi 

eljárásra utalja132. 

(2) Az érdemi eljárásra utaló végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

(3) Ha a menekültügyi hatóság a kérelmet érdemi eljárásra utalja, és a kérelmező idegenrendészeti 

őrizetben van, a menekültügyi hatóság kezdeményezésére az idegenrendészeti hatóság az őrizetet 

megszünteti. 

                                                 
131 Az eljárási irányelv 7. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„7. cikk (1) A kérelmezők részére engedélyezni kell, hogy kizárólag az eljárás lefolytatása céljából a tagállamban 
maradhassanak mindaddig, amíg az eljáró hatóság a III. fejezet rendelkezései szerinti elsőfokú határozatot meg 
nem hozta. A tagállamban maradás joga tartózkodási engedélyre nem jogosít  
(2) A tagállamok ez alól csak akkor tehetnek kivételt, ha az újabb kérelmet a 32. és 34. cikk rendelkezéseinek 
megfelelően tovább nem vizsgálják, (…).” 
132 Az eljárási irányelv 32. cikk (4) bekezdés alapján meghatározott rendelkezés 
„34. cikk (4) Amennyiben az e cikk (3) bekezdésében említett előzetes elfogadhatósági vizsgálat után olyan új 
körülmények vagy tények merülnek fel, vagy a kérelmező olyan új körülményeket vagy tényeket ad elő, amelyek 
jelentősen megnövelik annak valószínűségét, hogy a 2004/83/EK irányelv értelmében a kérelmező menekültnek 
minősül, a kérelmet a II. fejezettel összhangban tovább kell vizsgálni.” 
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Az érdemi eljárás 

56. § 

(1) A menekültügyi hatóság a kérelmet érdemi eljárásra utaló végzésben a kérelmező részére 

szálláshelyként – kérelmére – magánszálláshelyet, ennek hiányában befogadó állomást vagy 

szerződés alapján fenntartott más szálláshelyet jelöl ki. 

(2) A kérelmező az érdemi eljárás alatt köteles a számára kijelölt szálláshelyen életvitelszerűen 

tartózkodni. 

(3) Az érdemi eljárást az érdemi eljárásra utaló végzés meghozatalától számított hatvan napon belül 

kell lefolytatni. 

Az érdemi eljárás 

87. § 

A kérelmezőt a kijelölt szálláshelyen történő elhelyezés alkalmával tájékoztatni kell a szálláshelyen előírt 

magatartási szabályokról, valamint e szabályok megszegésének következményeiről. 

88. § 

(1) A menekültügyi hatóság a kérelmezőt az érdemi eljárásban meghallgatja. 

(2) Az érdemi eljárás során lefolytatott személyes meghallgatásról a kérelmező kérelmére hangfelvételt kell 

készíteni. A személyes meghallgatásra egyebekben a Tv. 43. §-ában, valamint e rendelet 74-77. §-aiban foglaltak 

irányadók. 

 

57. § 

(1) Az érdemi eljárásban a Nemzetbiztonsági Hivatal szakhatóságként vesz részt. 

(2) A szakhatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap, amely nem hosszabbítható meg. 

(3) A szakhatósági eljárás időtartama az érdemi eljárás ügyintézési határidejébe beszámít. 

89. § 

(1) A menekültügyi hatóság az érdemi eljárásra utaló végzés meghozatalát követő munkanapon megkeresi a 

Nemzetbiztonsági Hivatalt. 

(2) A megkeresésben a menekültügyi hatóság a Nemzetbiztonsági Hivatal részére továbbítja a kérelmező 

menekültügyi nyilvántartásban kezelt adatait. A Nemzetbiztonsági Hivatal megkeresésére a menekültügyi hatóság a 

kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról másolatot készít. 

(3) A Nemzetbiztonsági Hivatal a kérelmezőt meghallgathatja. A meghallgatáson a kérelmező jogi képviselője részt 

vehet. 
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(4) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését követően a külföldire vonatkozóan olyan adat merül fel, amely a 

szakhatósági hozzájárulás visszavonását indokolja, a Nemzetbiztonsági Hivatal a menekültügyi hatóságot 

haladéktalanul értesíti. 

58. § 

(1) A menekültügyi hatóság az érdemi eljárás során megvizsgálja, hogy  

a) fennállnak-e a kérelmező menekültkénti elismerésének feltételei, továbbá 

b) nem áll-e fenn a kérelmező menekültkénti elismerését kizáró ok. 

(2) Ha a menekültkénti elismerés iránti kérelem az elismerés feltételei fennállásának hiánya vagy 

kizáró ok fennállása miatt alaptalan, a menekültügyi hatóság megvizsgálja, hogy  

a) fennállnak-e a kérelmező oltalmazottkénti elismerésének feltételei, továbbá 

b) nem áll-e fenn a kérelmező oltalmazottkénti elismerését kizáró ok. 

(3) Alaptalan a kérelem, ha133 

a) a menekültkénti elismerés feltételei nem állnak fenn, vagy a menekültkénti elismerés a 8. § (1) 

bekezdés alapján kizárt, és 

b) az oltalmazottkénti elismerés feltételei nem állnak fenn, vagy az oltalmazottkénti elismerés a 15. 

§ alapján kizárt. 

 

 

 

59. § 

(1) A menekültkénti, illetve az oltalmazottkénti elismerés feltételei fennállásának hiányára utal 

különösen, ha a kérelmező134 

a) származási országa biztonságos származási országnak tekinthető135; 

                                                 
133 Az eljárási irányelv 28. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„28. cikk (1) A 19. és 20. cikkekben foglaltak sérelme nélkül (visszavonás/elállás) a tagállamok csak akkor 
minősíthetnek egy menedékjog iránti kérelmet megalapozatlannak, ha az eljáró hatóság azt állapította meg, hogy a 
menedékkérő a 2004/83/EK irányelv értelmében nem felel meg a menekültstátuszhoz előírt feltételeknek.” 
134 Az eljárási irányelv 28. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„28. cikk (2) Fentieken kívül a tagállamok – amennyiben nemzeti joguk így rendelkezik – nyilvánvalóan 
megalapozatlannak tekinthetik a kérelmet az ezen irányelv 23. cikk (4) bekezdése b) pontjában felsorolt esetben is 
(a kérelmező a kvalifikációs irányelv alapján egyértelműen nem minősül menekültnek vagy egy tagállamban sem 
jogosult menekültstátuszra;), valamint a megalapozatlannak minősülő menedékjog iránti kérelem azon eseteiben 
is, melyekre ezen irányelv 23. cikk (4) bekezdésének a) és c)–o) pontjainak valamelyike vonatkozik.”  
135 Az eljárási irányelv 31. cikke alapján meghatározott rendelkezés.  
„31. cikk (1) A 29. vagy a 30. cikk rendelkezéseivel összhangban biztonságos származási országgá nyilvánított 
harmadik ország csak akkor tekinthető egy egyéni menedékjog iránti kérelem elbírálását követően e kérelmező 
tekintetében biztonságos származási országnak, ha: 
a) a kérelmező annak az országnak az állampolgára, vagy 
b) a kérelmező korábban abban az országban szokásos tartózkodási hellyel bíró hontalan személy; 
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b) olyan országból érkezett, amely rá nézve biztonságos harmadik országnak minősül136; 

c) nem tárja fel a menekülésre okot adó tényeket és körülményeket, vagy az ezekre vonatkozó 

nyilatkozata olyan mértékben összefüggéstelen vagy ellentmondásos, hogy abból nem lehet arra 

következtetni, hogy őt üldözés vagy súlyos sérelem érte vagy ezek veszélye áll fenn137; 

d) a személyazonosító adataira, illetve az állampolgárságára vonatkozóan szándékosan hamis adatot 

közöl138; 

e) személyazonosságának igazolására, illetve a beutazáshoz szándékosan hamis vagy meghamisított 

okmányt használ fel, és az okmány valótlan tartalmához ragaszkodik139; 

f) úti okmányát vagy személyazonosságának megállapítására alkalmas más okmányát a 

menekültügyi hatóság elől elrejti, megsemmisíti, illetve a személyazonosságának megállapítására 

irányuló eljárási cselekményeket szándékosan akadályozza140; 

g) lényeges információk elhallgatásával, illetve dokumentumok visszatartásával a menekültügyi 

hatóság félrevezetését kísérli meg141; 

h) kizárólag azért nyújt be kérelmet, hogy késleltesse a kiutasítását elrendelő határozat 

végrehajtását142. 

                                                                                                                                                                            

és nem adott elő semmilyen komoly indokot arra vonatkozóan, hogy az ő egyedi körülményei szempontjából és a 
menekültként való elismerése tekintetében az ország nem minősül biztonságos származási országnak a 2004/83/EK 
irányelvvel összhangban. 
(2) A tagállamok az (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban azokat a menedékjog iránti kérelmeket, amelyek a 
29. cikk értelmében biztonságosnak nyilvánított harmadik országból származnak, megalapozatlannak tekintik.” 
136 Az eljárási irányelv 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„25. cikk (2) A tagállamok e cikk értelmében elfogadhatatlannak minősíthetik 
a menedékjog iránti kérelmet, ha: 
c) a kérelmező esetében olyan ország minősül a 27. cikk értelmében biztonságos harmadik országnak, amely nem 
tagállam;”  
137 Az eljárási irányelv 23. cikk (4) bekezdésének a) és g) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„23. cikk (4) a) a kérelmező, benyújtott kérelmében és az általa előterjesztett tények tekintetében a 2004/83/EK 
irányelv szerinti menekültként való elismerés szempontjából csak irreleváns vagy kevés relevanciával bíró 
információkat közöl; vagy 
g) a kérelmező összefüggéstelen, ellentmondásos, valószínűtlen vagy elégtelen nyilatkozataival világossá tette, 
hogy kérelme nem meggyőző a 2004/83/EK irányelvben említett üldöztetése tekintetében;”  
138 Az eljárási irányelv 23. cikk (4) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„23. cikk (4) d) a kérelmező félrevezette a hatóságokat a személyazonosságára, illetve állampolgárságára 
vonatkozó hamis információ szolgáltatásával,”  
139 Az eljárási irányelv 23. cikk (4) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„23. cikk (4) d) a kérelmező félrevezette a hatóságokat a személyazonosságára, illetve állampolgárságára 
vonatkozó hamis információ szolgáltatásával, vagy hamis dokumentumok benyújtásával,”  
140 Az eljárási irányelv 23. cikk (4) bekezdésének f) és n) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„23. cikk (4) f) a kérelmező személyazonosságát, vagy állampolgárságát nem valószínűsítette, vagy feltételezhető, 
hogy személyazonosító vagy úti okmányát – mely segíthetett volna személyazonossága, illetve állampolgársága 
megállapításában – rosszhiszeműen megsemmisítette, vagy eldobta;” 
„23. cikk (4) n) a kérelmező megtagadja az ujjnyomatvétel-tűrési kötelezettség teljesítését, melyre a közösségi 
és/vagy a nemzeti jogszabály kötelezi;”  
141 Az eljárási irányelv 23. cikk (4) bekezdésének d) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
 „23. cikk (4) d) a kérelmező félrevezette a hatóságokat a személyazonosságára, illetve állampolgárságára 
vonatkozó hamis információ szolgáltatásával, vagy hamis dokumentumok benyújtásával, illetve olyan fontos 
információk vagy dokumentumok visszatartásával, amelyek hátrányosan befolyásolhatták volna a 
határozathozatalt;”  
142 Az eljárási irányelv 23. cikk (4) bekezésének j) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„23. cikk (4) j) a kérelmező kizárólag azért nyújt be kérelmet, hogy késleltesse vagy meghiúsítsa egy olyan korábbi 
vagy közelgő határozat végrehajtását, amely a kiutasítását eredményezné;” 
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(2) Az (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazható, ha orvosszakértői vélemény megállapítja, hogy a 

nyilatkozat összefüggéstelen és ellentmondásos voltát a kérelmező egészségi vagy pszichés 

állapotából eredő ok indokolja. 

60. § 

(1) Az elismerés feltételeinek vizsgálata során üldözésnek kell tekinteni azokat a cselekményeket, 

amelyek jellegüknél, ismétlődésüknél vagy összeadódó hatásuknál fogva olyan mértékben súlyosak, 

hogy az alapvető emberi jogokat – így különösen az élethez való jogot, a kínzás tilalmát, a 

rabszolgaság vagy szolgaság tilalmát, a büntetés törvényi rendelkezéshez kötöttségét – súlyosan 

sértik143. 

(2) Az üldözés különösen a következő cselekmények formájában jelenhet meg144: 

a) pszichikai vagy fizikai erőszak alkalmazása, ideértve a szexuális erőszakot is; 

b) az érintett személy nemi hovatartozása miatt elkövetett cselekmények; 

c) az érintett személy gyermekkorával összefüggésben elkövetett cselekmények; 

d) olyan jogszabályi rendelkezések vagy hatósági intézkedések, amelyek önmagukban hátrányosan 

megkülönböztető jellegűek, vagy amelyeket hátrányosan megkülönböztető módon alkalmaznak; 

e) a büntetőeljárás során alkalmazott aránytalanság vagy hátrányos megkülönböztetés, ideértve az 

aránytalanul súlyos vagy hátrányosan megkülönböztető jellegű büntetést is; 

f) a bírósági jogvédelem megtagadása, amennyiben mindez aránytalanul súlyos vagy hátrányosan 

megkülönböztető jellegű eredménnyel jár; 

g) konfliktushelyzetben történő katonai szolgálatmegtagadás miatt kilátásba helyezett büntetés, 

feltéve, hogy a katonai szolgálat teljesítése bűncselekményt vagy a menekültkénti vagy 

oltalmazottkénti elismerést kizáró okok közé tartozó cselekményt valósítana meg. 

                                                                                                                                                                            
142 Az eljárási irányelv 23. cikk (4) bekezésének j) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„23. cikk (4) j) a kérelmező kizárólag azért nyújt be kérelmet, hogy késleltesse vagy meghiúsítsa egy olyan korábbi 
vagy közelgő határozat végrehajtását, amely a kiutasítását eredményezné;”  
143 A kvalifikációs irányelv 9. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„9. cikk  (1) A Genfi Egyezmény 1. A. cikke szerinti üldözésnek minősülnek azon cselekmények, amelyek: 
a) jellegüknél, illetve ismétlődésüknél fogva elegendően súlyosak ahhoz, hogy az alapvető emberi jogokat súlyosan 
megsértsék, különös tekintettel az állam azon kötelezettségeire, amelyektől az Emberi Jogok és Alapvető 
Szabadságok Védelméről szóló Európai Egyezmény 15. cikkének (2) bekezdése értelmében nem lehet eltérni, vagy 
b) különböző olyan intézkedések együtteséből állnak össze, amelyek elég súlyosan sértik az emberi jogokat ahhoz, 
hogy az érintett személy helyzetére az a) pontban említetthez hasonló módon hassanak.”  
144A kvalifikációs irányelv 9. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„9. cikk (2) Az (1) bekezdés szerinti üldözés többek között a következő cselekmények formájában jelenhet meg: 
a) fizikai vagy pszichikai erőszak alkalmazása, ideértve a nemi erőszakot is; 
b) olyan törvényi, rendeleti, közigazgatási, rendőrségi és/vagy igazságszolgáltatási intézkedések, amelyek 
önmagukban hátrányosan megkülönböztető jellegűek, vagy amelyeket hátrányosan megkülönböztető módon 
alkalmaznak; 
c) aránytalanságok vagy hátrányos megkülönböztetés a büntetőeljárás során, aránytalan vagy hátrányosan 
megkülönböztető jellegű büntetés; 
d) a bírósági jogvédelem megtagadása, amennyiben mindez aránytalan vagy hátrányosan megkülönböztető jellegű 
büntetéssel jár; 
e) konfliktushelyzetben történő katonai szolgálatmegtagadás miatti büntetőeljárás vagy büntetés, amennyiben a 
katonai szolgálat teljesítése bűncselekmény vagy a 12. cikk (2) bekezdése szerinti kizárási rendelkezések hatálya 
alá tartozó valamely cselekmény elkövetésével járna; 
f) olyan cselekmények, amelyeket nemi hovatartozás miatt vagy gyermekekkel szemben követtek el.”   
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61. § 

Az elismerés feltételeinek vizsgálata során súlyos sérelemnek tekintendő145 

a) a halálbüntetéssel fenyegetés; 

b) a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása; 

c) a polgári személy életének vagy testi épségének súlyos fenyegetettsége, amely nemzetközi vagy 

belső fegyveres konfliktus során alkalmazott megkülönböztetés nélküli erőszak következménye. 

90. § 

Annak megállapítása érdekében, hogy az elismerését kérővel szemben elkövetett cselekmények vagy azon 

cselekmények, amelyeket vele szemben elkövethetnek, üldözésnek, illetve súlyos sérelemnek minősülnek-e, 

figyelembe kell venni az elismerését kérő társadalmi helyzetét, személyes körülményeit, valamint nemét és 

életkorát.146 

62. § 

Az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem hátterében állhat147 

a) az az állam, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerült; 

b) az a) pont szerinti államot vagy annak jelentős részét ellenőrzése alatt tartó párt vagy szervezet; 

c) az a) vagy b) pontban foglaltaktól független személy vagy szervezet, feltéve, hogy az a) pont 

szerinti állam és a b) pont szerinti párt vagy szervezet nem tud vagy nem kíván az üldözéssel, illetve 

a súlyos sérelemmel szemben védelmet nyújtani. 

63. § 

(1) Az üldöztetéssel vagy súlyos sérelemmel szembeni védelem akkor tekinthető biztosítottnak, ha 

abban az államban, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül, hatékony eszközök állnak 

                                                 
145 A kvalifikációs irányelv 15. cikke alapján meghatározott rendelkezés.  
„15. cikk Az alábbiak minősülnek súlyos sérelemnek: 
a) halálbüntetés kiszabása vagy végrehajtása; vagy 
b) kínzás vagy embertelen, illetve megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazása a kérelmezővel szemben a 
származási országban; vagy 
c) nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktushelyzetekben felmerülő megkülönböztetés nélküli erőszak 
következtében polgári személy életének vagy sértetlenségének súlyos és egyedi fenyegetettsége.”  
146 A kvalifikációs irányelv 4. cikk (3) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„4. cikk (3) A nemzetközi védelem iránti kérelem értékelése egyedi alapon, a következők figyelembevételével 
történik:  
c) kérelmező egyéni helyzete és személyes körülményei, ideértve az olyan tényezőket is, mint a háttér, nem és 
életkor, annak megállapítása érdekében, hogy a személyes körülményeit figyelembe véve a vele szemben 
elkövetett cselekmények vagy azon cselekmények, amelyeket vele szemben elkövethetnek, üldöztetésnek, illetve 
súlyos sérelemnek minősülnek-e;” 
147 A kvalifikációs irányelv 6. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„6. cikk Az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem forrásai az alábbiak lehetnek: 
a) az állam; 
b) az államot vagy az államterület egy jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó pártok vagy szervezetek; 
c) az államtól független szereplők, amennyiben megállapítható, hogy az a) és b) pontban említett szereplők, 
ideértve a nemzetközi szervezeteket is, nem képesek vagy nem hajlandók az üldöztetéssel, illetve a súlyos 
sérelemmel szemben a 7. cikk szerint védelmet nyújtani.”  
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rendelkezésre az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem megakadályozására, valamint az üldöztetést 

megvalósító vagy súlyos sérelmet előidéző cselekmények elkövetőinek megbüntetésére, és a 

kérelmező ezt a védelmet igénybe veheti.148 

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem akkor is biztosítottnak tekinthető, ha abban az államban, 

ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül, az ország egy részében nem áll fenn az üldöztetéstől 

való megalapozott félelem követelménye, illetve a súlyos sérelem tényleges veszélye, és a 

kérelmezőtől ésszerűen elvárható, hogy az érintett országrészben maradjon149. 

91. § 

A Tv. 63. § (1) bekezdésének alkalmazásában a hatékony eszközök rendelkezésre állásának követelménye akkor 

valósul meg, ha az állam, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül, 

a) rendelkezik az üldöztetésnek, illetve a súlyos sérelemnek minősülő cselekmények felderítéséhez, büntetőeljárás 

lefolytatásához és a cselekmények szankcionálásához szükséges hatékony jogszabályokkal, valamint azok 

érvényesülését biztosítani hivatott intézményrendszerrel, és 

b) különösen az a) pontban meghatározott eszközök segítségével megfelelő és hatásos lépéseket tesz az 

üldöztetés, illetve a súlyos sérelem megakadályozása érdekében.150 

92. § 

(1) A menekültügyi hatóság a Tv. 63. § (2) bekezdésének alkalmazása során 

a) megvizsgálja, hogy a kérelmező hozzáférhet-e a védelemhez abba az államba történő visszatérése esetén, 

ahonnan menekülni kényszerült; 

b) konkrétan megnevezi azt az országrészt, amelyre nézve a védelmet biztosítottnak tekinti. 

(2) A kérelmezőtől – egyéni körülményeire is tekintettel – akkor várható el ésszerűen, hogy az érintett 

országrészbe visszatérjen, ha 

a) a kérelmező jogszerűen, biztonságosan és a gyakorlatban véghezvihető módon eljuthat ebbe az országrészbe, 

b) a kérelmező az adott országrészben családi vagy rokoni kapcsolatokkal rendelkezik, illetve alapvető megélhetése 

és lakhatása más módon biztosítható, és 

                                                 
148 A kvalifikációs irányelv 7. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„7. cikk (2) A védelem rendszerint akkor valósul meg, ha az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett szereplők – 
például az üldöztetésnek, illetve súlyos sérelmet okozónak minősülő cselekmények felderítéséhez, büntetőeljárás 
útján történő üldözéséhez és szankcionálásához szükséges hatékony jogszabályokkal – megfelelő lépéseket tesznek 
az üldöztetés, illetve a súlyos sérelem megakadályozása érdekében, és ha a kérelmező hozzáférhet e védelemhez.” 
149 A kvalifikációs irányelv 8. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„8. cikk (1) (1) A nemzetközi védelem iránti kérelem értékelésének részeként a tagállamok megállapíthatják, hogy 
a kérelmező nem szorul nemzetközi védelemre, amennyiben a származási ország egy részében nem áll fenn az 
üldöztetéstől való megalapozott félelem követelménye, illetve a súlyos sérelem tényleges veszélye, és amennyiben 
a kérelmezőtől ésszerűen elvárható, hogy az érintett országrészben maradjon. 
150 A  kvalifikációs irányelv 7. cikk (2) bekezdésével összhangban megállapított rendelkezés.  7. cikk (2) A védelem 
rendszerint akkor valósul meg, ha az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett szereplők – például az 
üldöztetésnek, illetve súlyos sérelmet okozónak minősülő cselekmények felderítéséhez, büntetőeljárás útján történő 
üldözéséhez és szankcionálásához szükséges hatékony jogszabályokkal – megfelelő lépéseket tesznek az 
üldöztetés, illetve a súlyos sérelem megakadályozása érdekében, és ha a kérelmező hozzáférhet e védelemhez. 
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c) nem áll fenn annak a veszélye, hogy a kérelmező ebben az országrészben üldöztetés, súlyos sérelem vagy más 

súlyos emberi jogsértés áldozata lesz, függetlenül attól, hogy ezek kapcsolódnak-e a kérelmében előadott 

menekülési okokhoz. 

(3) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdés alkalmazása során különösen a kérelmező egészségi állapotát, 

különleges bánásmód iránti igényét, életkorát, nemi, vallási, nemzetiségi hovatartozását, valamint kulturális 

kötődését értékeli egyéni körülményként. 

(4) Nem tekinthető biztosítottnak a Tv. 63. § (2) bekezdésében foglalt védelem, ha az üldözés vagy súlyos sérelem 

hátterében az az állam vagy annak az államnak az egészét ellenőrzése alatt tartó párt vagy szervezet áll, ahonnan 

a kérelmező menekülni kényszerült. 

93. § 

A menekültügyi hatóság annak vizsgálata során, hogy az az állam vagy annak az államnak egy jelentős része, 

ahonnan a kérelmező menekülni kényszerül, valamely nemzetközi szervezet ellenőrzése alatt áll-e, továbbá, hogy e 

szervezet biztosítja-e a kérelmező számára a Tv. 63. §-a szerinti védelmet, figyelembe veszi a Tanács 

iránymutatásait.151 

64. § 

(1) A 6. § (1) bekezdésben meghatározott üldözési okok vizsgálata során152 

a) a faj fogalma magában foglalja különösen a bőrszín, származás, illetve meghatározott etnikai 

csoporthoz való tartozás szempontjait; 

b) a vallás fogalma magában foglalja különösen a teista, nem teista és ateista meggyőződéseket, a 

magán jellegű, illetve nyilvános vallási szertartásokon – akár egyedül, akár másokkal – való 

                                                 
151 A kvalifikációs irányelv 7. cikk (3) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„7. cikk (3) Annak értékelésekor, hogy egy adott államot vagy ezen állam területének egy jelentős részét egy 
nemzetközi szervezet ellenőrzi-e, és hogy e szervezet biztosítja-e a (2) bekezdés szerinti védelmet, a tagállamok 
figyelembe veszik a vonatkozó tanácsi jogi aktusokban adott esetben meghatározott iránymutatásokat.” 
152 A kvalifikációs irányelv 10. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„10. cikk (1) Az üldöztetési okok értékelésekor a tagállamok a következőket veszik figyelembe: 
a) a faj fogalma magában foglalja különösen a bőrszín, származás, illetve meghatározott etnikai csoporthoz való 
tartozás szempontjait; 
b) a vallás fogalma magában foglalja különösen a teista, nem teista és ateista meggyőződéseket, magánjellegű, 
illetve nyilvános vallási szertartásokon akár egyedül, akár másokkal való részvételt, illetve az ilyen szertartásokon 
történő részvételtől való tartózkodást, más vallásos jellegű tevékenységeket vagy véleménynyilvánítást, illetve 
bármilyen vallásos hiten alapuló, illetve e hit által megkövetelt személyes vagy közösségi magatartásformát; 
c) a nemzetiség fogalma nem korlátozódik az állampolgárságra vagy annak hiányára, hanem magában foglalja 
különösen az olyan csoporthoz való tartozást is, amelyet annak kulturális, etnikai, illetve nyelvi identitása, közös 
földrajzi vagy politikai származása, illetve egy másik állam lakosságához fűződő viszonya határoz meg; 
d) valamely csoport különösen akkor minősül meghatározott társadalmi csoportnak, ha: 
- a csoport tagjai veleszületett jellemzőkkel vagy meg nem változtatható közös háttérrel rendelkeznek vagy olyan 
közös meggyőződésük, illetve jellemzőik vannak, amelyek olyannyira alapvetők az identitás, illetve lelkiismeret 
szempontjából, hogy az érintett személyeket nem lehetne azok feladására kényszeríteni, illetve 
- a csoport az érintett országban egyértelműen elkülöníthető identitással rendelkezik, mivel a csoportot az azt 
körülvevő társadalom "más"-ként kezeli. 
e) a politikai vélemény fogalma különösen azt foglalja magában, hogy a kérelmező egy olyan ügyben, amely a 6. 
cikkben említett potenciális üldözőt, annak politikáját vagy eljárását érinti, meghatározott véleményt, gondolatokat 
vagy meggyőződést képvisel, függetlenül attól, hogy a kérelmező az adott vélemény, gondolatok vagy 
meggyőződés alapján cselekedett-e.”  
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részvételt, illetve az ilyen szertartásokon történő részvételtől való tartózkodást, továbbá más 

vallásos jellegű tevékenységet vagy véleménynyilvánítást, bármilyen vallásos hiten alapuló, illetve e 

hit által megkövetelt személyes vagy közösségi magatartásformát; 

c) a nemzeti hovatartozás fogalma nem korlátozódik az állampolgárságra vagy annak hiányára, 

hanem magában foglalja különösen az olyan csoporthoz való tartozást is, amelyet annak kulturális, 

etnikai, illetve nyelvi identitása, közös földrajzi vagy politikai származása, illetve egy másik állam 

lakosságához fűződő viszonya határoz meg; 

d) valamely csoport különösen akkor minősül meghatározott társadalmi csoportnak, ha: 

da) a csoport tagjai olyan velük született jellemző tulajdonsággal vagy meg nem változtatható közös 

háttérrel rendelkeznek, vagy olyan közös meggyőződésük, illetve jellemző tulajdonságaik vannak, 

amelyek olyannyira alapvetőek az önazonosság, illetve a lelkiismeret szabadsága szempontjából, 

hogy az érintett személyeket nem lehet ezek feladására kényszeríteni, vagy  

db) a csoport az érintett országban egyértelműen elkülöníthető identitással rendelkezik, mivel a 

csoportot az azt körülvevő társadalom különbözőként kezeli; 

e) a politikai vélemény fogalma különösen azt foglalja magában, hogy a kérelmező egy olyan 

ügyben, amely a kérelmező üldözőjével, annak politikájával vagy eljárásával kapcsolatos, 

meghatározott véleményt vagy meggyőződést képvisel, függetlenül attól, hogy a kérelmező az adott 

vélemény vagy meggyőződés alapján cselekedett-e. 

(2) A származási ország körülményeitől függően meghatározott társadalmi csoportnak minősülhet az 

olyan csoport is, amelybe tartozók közös jellemzője a szexuális irányultságon vagy a nemi 

hovatartozáson alapul153. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a szexuális irányultság nem foglalja magában a magyar jog 

szerint bűncselekménynek minősülő, az elkövető szexuális irányultságával összefüggő 

cselekményeket.154 

(4) Annak értékelésekor, hogy a kérelmező üldöztetéstől való félelme megalapozott-e, nincs 

jelentősége annak, hogy a kérelmező ténylegesen rendelkezik-e az üldözés alapjául szolgáló faji, 

vallási, társadalmi vagy politikai jellemzőkkel, illetve nemzeti hovatartozással, ha üldözője úgy 

tekinti, hogy e jellemzőkkel rendelkezik.155 

65. § 

                                                 
153 A kvalifikációs irányelv 10. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„(…) A származási ország körülményeitől függően meghatározott társadalmi csoportnak minősülhet az olyan 
csoport is, amely tagjainak közös jellemzője a szexuális irányultságon alapul.”  
153 A kvalifikációs irányelv 10. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„(…) Nem tartoznak a szexuális irányultság fogalma alá az olyan cselekmények, amelyek a tagállamok nemzeti joga 
értelmében bűncselekménynek minősülnek. A nemre vonatkozó szempontok figyelembe vehetők, anélkül azonban, 
hogy ezek önmagukban megalapoznák e cikk alkalmazhatóságát.”  
154 A kvalifikációs irányelv 10. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„(…) Nem tartoznak a szexuális irányultság fogalma alá az olyan cselekmények, amelyek a tagállamok nemzeti joga 
értelmében bűncselekménynek minősülnek. A nemre vonatkozó szempontok figyelembe vehetők, anélkül azonban, 
hogy ezek önmagukban megalapoznák e cikk alkalmazhatóságát.”  
155 A kvalifikációs irányelv 10. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„10. cikk (2) Annak értékelésekor, hogy a kérelmező üldöztetéstől való félelme megalapozott-e, nincs jelentősége 
annak, hogy a kérelmező ténylegesen rendelkezik-e az üldöztetés alapjául szolgáló faji, vallási, nemzetiségi, 
társadalmi vagy politikai jellemzőkkel, amennyiben üldözője úgy tekinti, hogy rendelkezik e jellemzőkkel.” 
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A kérelmező menekültkénti elismerésének feltételei akkor állnak fenn, ha a 6. § (1) bekezdés szerinti 

üldözési okok és a 60. § értelmében üldözésnek minősülő cselekmények között összefüggés 

állapítható meg.156 

94. § 

A Tv. 65. §-ban foglalt összefüggés akkor áll fenn, ha 

a) a Tv. 6. § (1) bekezdés szerinti üldözési okok és a Tv. 60. § értelmében üldözésnek minősülő cselekmények 

között ok-okozati viszony áll fenn, vagy 

b) az állam, ahonnan a kérelmező menekülni kényszerült, a kérelmező számára faji, vallási okokból, a kérelmező 

nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai meggyőződése miatt nem 

biztosítja a Tv. 63. § (1) bekezdése szerinti védelmet. 

66. § 

(1) Az érdemi eljárás megszűnik, ha a kérelmező meghal. 

(2) A menekültügyi hatóság az érdemi eljárást megszünteti, ha 

a) az 52. § (2) bekezdés a), c) vagy d) pontjában foglalt feltétel fennáll; 

b) a kérelmező a nyilatkozattételt megtagadja, és ezzel a kérelem érdemi elbírálását 

megakadályozza; 

c) az 51. § (2) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az 

elutasítási ok azonban az érdemi eljárás megindítását követően jutott a menekültügyi hatóság 

tudomására. 

(3) Ha a menekültügyi hatóság az érdemi eljárást a (2) bekezdés a) vagy b) pontja alapján szünteti 

meg, a továbbiakban az 52. § (3)-(8) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

(4) Ha az érdemi eljárás (3) bekezdés szerinti folytatása során a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában 

foglalt megszüntetési ok merül fel, a menekültügyi hatóság a kérelmet elutasítja. 

(5) Az érdemi eljárást a (2) bekezdés c) pontja alapján megszüntető végzéssel szemben – az 53. § 

(2)-(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

67. § 

(1) Ha a menekültügyi hatóság megállapítja a kérelem alaptalanságát, a kérelmet elutasítja. 

(2) A menekültügyi hatóság a kérelemnek helyt adó határozat közlésével egyidejűleg a 

menekültként vagy oltalmazottként elismert külföldit – az anyanyelvén vagy az általa értett más 

nyelven – írásban tájékoztatja a jogairól és kötelezettségeiről.157 

                                                 
156 A kvalifikációs irányelv 9. cikk (3) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„9. cikk (3) A 2. cikk c) pontjával összhangban, a 10. cikkben említett okok és az (1) bekezdésben üldözésnek 
minősített cselekmények között összefüggésnek kell lennie.”  
157 A kvalifikációs irányelv 22. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„22. cikk: A nemzetközi védelemre szorulóként elismert személyeket az adott védelmi jogállás megadását követően 
a tagállamok az érintett személyek által feltehetőleg megértett nyelven haladéktalanul tájékoztatják a jogállásukkal 
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.”  
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95. § 

Ha a menekültügyi hatóság a kérelmet a Tv. 59. § (1) bekezdés b) pontja alapján utasítja el, a jogerős elutasító 

határozat közlésével egyidejűleg a külföldi részére igazolást állít ki, melyben a harmadik ország érintett hatóságait 

– a harmadik ország hivatalos nyelvén – tájékoztatja a kérelem elutasításának tényéről és indokáról.158 

68. § 

(1) A kérelmet elutasító határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.159 

(2) A keresetlevelet a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül a menekültügyi hatóságnál 

kell benyújtani. A menekültügyi hatóság a keresetlevelet az ügy irataival és ellenkérelmével együtt 

haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A keresetlevél benyújtásának a menekültügyi hatóság 

határozatának végrehajtására – az 54. §-ban foglalt eset kivételével – halasztó hatálya van.  

(3) A keresetről a Fővárosi Bíróság – a keresetlevél beérkezésétől számított hatvan napon belül – 

peres eljárásban dönt. 

(4) A bírósági eljárásban a kérelmező személyes meghallgatása kötelező. A személyes meghallgatást 

a bíróság mellőzi, ha  

a) a kérelmező a szálláshelyéről nem idézhető, 

b) a kérelmező ismeretlen helyre távozott, vagy 

c) az ismételt kérelem a korábbival azonos ténybeli alapon nyugszik. 

(5) A bíróság a menekültügyi hatóság határozatát megváltoztathatja. A bíróság eljárást befejező 

döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

(6) A menekültügyi hatóság 67. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettsége akkor is fennáll, 

ha a bíróság a menekültügyi hatóság határozatát megváltoztatja, és a kérelmezőt menekültként 

vagy oltalmazottként elismeri. 

Menekültkénti elismerés kivételes méltányosságból  

 

69. § 

(1) A kivételes méltányosságból történő menekültkénti elismerés során a miniszter hivatalból jár el. 

(2) A miniszter határozatával szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

Dublini eljárás 

                                                 
158A rendelkezés az eljárási irányelv 27. cikk (3) bekezdésének b) pontján alapul.  
„ 27. cikk (3) A kizárólag az e cikk (27. cikk A biztonságos harmadik ország elve) alapján meghozott határozatok 
végrehajtásakor a tagállamok: 
b) a kérelmező számára kiállítanak egy dokumentumot, amelyben a harmadik ország hatóságait az illető ország 
nyelvén tájékoztatják, hogy a menedékjog iránti kérelmet érdemben nem vizsgálták.” 
159 Az eljárási irányelv 39. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„39. cikk (1) A tagállamok biztosítják a menedékkérők részére a bíróság vagy törvényszék előtti hatékony 
jogorvoslathoz való jogot az alábbiakkal szemben: 
a) a menedékjog iránti kérelem ügyében hozott határozat tárgyában,” 
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70. § 

(1) Ha az érdemi eljárás során a dublini eljárás lefolytatásának feltételei állnak fenn, a 49. § (2)-(9), 

valamint az 50. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Ha a kérelmezőt és a kérelem vizsgálatát a megkeresett tagállam nem veszi át, az érdemi eljárást 

folytatni kell.160 

Dublini eljárás 

96. § 

(1) Ha a dublini eljárás lefolytatására az érdemi eljárásban kerül sor, a 83-85. §-ban foglaltakat megfelelően 

alkalmazni kell. 

(2) Dublini eljárás lefolytatásának csak a menekültügyi hatóság érdemi eljárást lezáró döntése meghozataláig van 

helye. 

A menedékes kérelmére vonatkozó szabályok 

71. § 

(1) Ha a menedékes az ideiglenes védelem lejártát megelőzően menekültkénti vagy oltalmazottkénti 

elismerés iránti kérelmet nyújt be, menedékes jogállása a kérelem elbírálása alatt, továbbá a 

kérelem elutasítása esetén – az ideiglenes védelem lejártáig – fennmarad, feltéve, hogy 

menedékeskénti elismerése visszavonására nem kerül sor.161 

(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott kérelmet akkor is el kell bírálni, ha az ideiglenes védelem a 

menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésre irányuló eljárás időtartama alatt megszűnik. Ebben 

az esetben a kérelmezőt az 5. § szerinti jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik.162 

Repülőtéri eljárás 

72. § 

                                                 
160 A dublini rendelet 19. cikk (4) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„19. cikk (4) Amennyiben az átadásra nem kerül sor a hat hónapos határidőn belül, az a tagállam felelős, amelyben 
a menedékjog iránti kérelmet benyújtották. E határidő legfeljebb egyéves időtartamra meghosszabbítható, ha az 
átadásra a menedékkérő börtönbüntetése miatt nem kerülhetett sor, illetve legfeljebb tizennyolc hónapra, ha a 
menedékkérő ismeretlen helyen tartózkodik.” 
161 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 17. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott szabály. 
„17. cikk (1) Az átmeneti védelemben részesülő személyek számára bármikor lehetővé kell tenni, hogy menedékjog 
iránti kérelmet nyújtsanak be.”  
161 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 17. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott szabály. 
„17. cikk (2) A menedékjog iránti, az átmeneti védelem időtartamának lejárta előtt fel nem dolgozott kérelmek 
vizsgálatát az említett időszakot követően el kell végezni.”  
162 Az eljárási irányelv 35. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„35. cikk (1) A tagállamok a II. fejezet alapelveivel és garanciáival összhangban eljárásokat állapíthatnak meg 
annak érdekében, hogy a tagállam határán vagy tranzitzónáiban az ott benyújtott menedékjog iránti kérelmek 
tárgyában döntést lehessen hozni.”  
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(1) Ha a külföldi a kérelmét a Magyar Köztársaság területére történő beléptetés előtt, a nemzetközi 

légiforgalmi határátkelőhelyen nyújtja be, e fejezet rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel 

kell alkalmazni163. 

(2) A kérelmezőt a repülőtéri eljárás során nem illetik meg az 5. § (1) bekezdés a) és c) pontjában 

foglalt jogosultságok. 

(3) A menekültügyi hatóság a kérelmezőt a repülőtér tranzitterületén található szálláshelyen helyezi 

el.164 

(4) A repülőtéri eljárásban az előzetes vizsgálati eljárást nyolc napon belül le kell folytatni. Az 

előzetes vizsgálati eljárás során hozott döntés közléséről a menekültügyi hatóság haladéktalanul 

gondoskodik. 

(5) A kérelmezőt a Magyar Köztársaság területére be kell léptetni, ha 

a) az előzetes vizsgálati eljárás érdemi eljárásra utaló végzéssel zárul, vagy 

b) a kérelem benyújtásától számított nyolc nap eltelt165. 

(6) A repülőtéri eljárás szabályai nem alkalmazhatók, ha a kérelmet különleges bánásmódot igénylő 

személy nyújtja be. 

Repülőtéri eljárás 

97. § 

(1) A Tv. 72. §-a szerinti repülőtéri eljárás során e fejezet rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

(2) A repülőtéri eljárás során a menekültügyi hatóság a kérelmezőt a kérelem előterjesztését követően 

haladéktalanul meghallgatja. 

(3) A Tv. 72. § (5) bekezdése alapján a kérelmező beléptetését a menekültügyi hatóság kezdeményezi. 

(4) Ha a különleges bánásmódot igénylő személy családtagjaival közös kérelmet nyújt be, a repülőtéri eljárás 

szabályai a családtagokra sem alkalmazhatók. 

A menekültkénti és az oltalmazottkénti elismerés visszavonása 

73. § 

                                                 
163 Az eljárási irányelv 35. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„35. cikk (1) A tagállamok a II. fejezet alapelveivel és garanciáival összhangban eljárásokat állapíthatnak meg 
annak érdekében, hogy a tagállam határán vagy tranzitzónáiban az ott benyújtott menedékjog iránti kérelmek 
tárgyában döntést lehessen hozni.”  
164 Az eljárási irányelv 35. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott rendelkezés. 
„ 35. cikk (3) A (2) bekezdésben említett eljárásoknak biztosítaniuk kell különösen, hogy az érintett személyek: 
a) engedélyt kapjanak arra, hogy – a 7. cikk sérelme nélkül – a tagállam határán vagy tranzitzónáiban 
maradjanak;” 
165 Az eljárási irányelv 35. cikk (4) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„35. cikk (4) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) bekezdésben meghatározott eljárás keretei között a 
döntéshozatalra ésszerű időn belül kerül sor. Ha a döntés négy héten belül nem születik meg, a menedékkérő 
részére az országba való belépést engedélyezni kell annak érdekében, hogy kérelmét ezen irányelv egyéb 
rendelkezéseivel összhangban bírálhassák el.” 
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(1) Ha a menekültügyi hatóság a menekültkénti vagy az oltalmazottkénti elismerés feltételei 

fennállásának felülvizsgálata során azt állapítja meg, hogy az elismerés visszavonásának van helye, 

erről a menekültet vagy az oltalmazottat írásban, az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven 

tájékoztatja.166 

(2) A menekültügyi hatóság a tájékoztatással egyidejűleg – határidő tűzésével – felhívja a 

menekültet vagy az oltalmazottat, hogy jelölje meg azokat az okokat, amelyek igazolják vagy 

valószínűsítik a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés feltételeinek fennállását, illetve azt, 

hogy az elismerést kizáró ok nem áll fenn. 

(3) A menekültet vagy az oltalmazottat a menekültügyi hatóság személyesen meghallgatja167. A 

személyes meghallgatást a menekültügyi hatóság mellőzi, ha a külföldi 

a) a lakóhelyéről nem idézhető, 

b) ismeretlen helyre távozott, vagy 

c) a személyes meghallgatáson írásbeli felszólításra nem jelenik meg, és távolmaradását megfelelően 

nem igazolja. 

A menekültkénti és az oltalmazottkénti elismerés visszavonása  

98. § 

(1) A menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés visszavonására irányuló eljárás – a jogállásról írásban történő 

lemondás esetét kivéve – hivatalból indul. 

(2) A menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés visszavonására irányuló eljárásban a Tv. VII. Fejezetének, 

valamint e rendelet VI. Fejezetének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

 

 

74. § 

                                                 
166 Az eljárási irányelv 37. cikke, valamint a 38. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott 
rendelkezés.  
„37. cikk A tagállamok biztosítják, hogy egy adott személy esetében a menekültstátusz visszavonására irányuló 
eljárás megindítható, ha olyan új elemek vagy tények merülnek fel, amelyek indokolttá teszik az érintett személy 
menekültstátusza érvényességének újbóli vizsgálatát.”  
„38. cikk (1) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az illetékes hatóság egy harmadik országbeli állampolgár 
vagy egy hontalan személy menekültstátuszának visszavonását veszi fontolóra a 2004/83/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban, az érintett személy az alábbi garanciákat élvezze: 
a) írásbeli tájékoztatást kap arról, hogy az illetékes hatóság újra megvizsgálja menekültté minősítését, valamint 
ennek okáról;”  
167 Az eljárási irányelv 38. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„38. cikk (1) A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az illetékes hatóság egy harmadik országbeli állampolgár 
vagy egy hontalan személy menekültstátuszának visszavonását veszi fontolóra a 2004/83/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban, az érintett személy az alábbi garanciákat élvezze: 
b) lehetősége van a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjával és a 12., 13. és 14. cikkel összhangban lévő személyes 
meghallgatás során vagy egy írásos nyilatkozatban előterjeszteni azokat az okokat, amelyek miatt a 
menekültstátuszát nem lehet visszavonni.”  
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(1) Ha a menekültügyi hatóság megállapítja, hogy az elismerés visszavonására okot adó körülmény 

nem áll fenn, az eljárást megszünteti. Az eljárást megszüntető végzéssel szemben jogorvoslatnak 

nincs helye. 

(2) Ha a menekültügyi hatóság menekült esetében a 11. § (2) bekezdésben, oltalmazott esetében a 

18. § (2) bekezdésben foglalt valamely ok fennállását állapítja meg, a menekültkénti, illetve az 

oltalmazottkénti elismerést visszavonja. 

99. § 

Ha a menekültügyi hatóság a menekültkénti elismerés visszavonását a Tv. 11. § (2) bekezdés e) pontja alapján 

vagy az oltalmazottkénti elismerés visszavonását a Tv. 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján kezdeményezi, 

döntésének meghozatala során vizsgálnia kell, hogy a körülményekben bekövetkezett változás van-e annyira 

jelentős és maradandó jellegű, amelyre tekintettel a menekült üldözéstől vagy az oltalmazott súlyos sérelemtől 

való félelme már nem tekinthető megalapozottnak.168 

75. § 

(1) A menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerést visszavonó határozattal szemben – a 

jogállásról történő lemondáson alapuló visszavonás esetét kivéve – bírósági felülvizsgálatnak van 

helye.169 

(2) A keresetlevelet a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül a menekültügyi hatóságnál 

kell benyújtani. A menekültügyi hatóság a keresetlevelet az ügy irataival és ellenkérelmével együtt 

haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A keresetlevél benyújtásának a menekültügyi hatóság 

határozatának végrehajtására halasztó hatálya van. 

(3) A keresetről a Fővárosi Bíróság – a keresetlevél beérkezésétől számított hatvan napon belül – 

peres eljárásban dönt. 

(4) A bírósági eljárásban a kérelmező személyes meghallgatása kötelező. A személyes meghallgatást 

a bíróság mellőzi, ha a külföldi 

a) a lakóhelyéről nem idézhető, vagy 

b) ismeretlen helyre távozott. 

(5) A bíróság eljárást befejező döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

IX. Fejezet 

                                                 
168 A kvalifikációs irányelv 11. cikk (2) és 16. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés. 
„11. cikk (2) Az (1) bekezdés e) és f) pontjának alkalmazásakor a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a 
körülményekben bekövetkezett változás annyira jelentős és maradandó jellegű-e, hogy a menekült üldöztetés 
miatti félelme már nem tekinthető megalapozottnak.” 
„16. cikk (2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a körülményekben 
bekövetkezett változás annyira jelentős és maradandó jellegű-e, hogy a kiegészítő védelemre jogosult személy 
súlyos sérelemmel szembeni fenyegetettsége már nem megalapozott.” 
169 Az eljárási irányelv 39. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján meghatározott rendelkezés.  
„39. cikk (1) A tagállamok biztosítják a menedékkérők részére a bíróság vagy törvényszék előtti hatékony 
jogorvoslathoz való jogot az alábbiakkal szemben: 
e) a menekültstátusz visszavonását kimondó határozat a 38. cikk értelmében.”  
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A MENEDÉKESKÉNTI ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 

76. § 

(1) Az Országgyűlés – a Kormány előterjesztése alapján – a 19. § b) pontja szerinti ideiglenes 

védelemre jogosultként történő elismerésről határozatot hoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat tartalmazza azt az időtartamot, amelynek lejártával, illetve 

annak a ténynek a megjelölését, amelynek bekövetkeztével az ideiglenes védelem megszűnik. 

(3) A menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban a menekültügyi hatóságnak és a bíróságnak a 

41. § (2) bekezdésben meghatározott jelentést nem kell beszereznie. 

(4) Az ideiglenes védelem – 24. § (1) bekezdésben meghatározott időtartam lejártát vagy tény 

bekövetkeztét követő – fenntartásáról hozott határozatra az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni. 

VIII. Fejezet 

A MENEDÉKESKÉNTI ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS 

100. § 

Ha az Országgyűlés a Tanács által ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel azonos származási 

országból vagy régióból, azonos okok miatt elmenekülni kényszerülő személyeket ismer el ideiglenes védelemre 

jogosultként, az elismerésről a Tanácsot és a Bizottságot haladéktalanul értesíteni kell.170 

77. § 

(1) A menedékeskénti elismerését kérőnek (e fejezetben a továbbiakban: kérelmező) azt kell 

igazolnia vagy valószínűsítenie, hogy a 19. § a) vagy b) pontja szerint védelemre jogosult tömegesen 

menekülő személyek csoportjába tartozik. 

(2) Alaptalan a menedékeskénti elismerés iránti kérelem (e fejezetben a továbbiakban: kérelem), ha 

a kérelmező 

a) nem igazolja vagy valószínűsíti, hogy a 19. § a) vagy b) pontja szerint védelemre jogosult csoport 

tagja, vagy 

b) menedékeskénti elismerése a 21. § alapján kizárt. 

(3) A külföldi menedékeskénti elismerésére irányuló eljárást negyvenöt napon belül kell lefolytatni. 

Az ügyintézési határidő nem hosszabbítható meg. 

 

                                                 
170 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 7. cikk (1) bekezdés alapján meghatározott rendelkezés. 
„7. cikk (1) A tagállamok az ezen irányelvben meghatározott átmeneti védelmet az 5. cikkben meghatározott 
tanácsi határozat által érintetteken kívül a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek további kategóriáira is 
kiterjeszthetik, abban az esetben, ha azok ugyanazon okok miatt kényszerültek lakóhelyük elhagyására, és 
ugyanabból a származási országból vagy régióból érkeznek. Minderről a Tanácsot és a Bizottságot azonnal 
tájékoztatják.” 
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101. § 

(1) A menekültügyi hatóság a menedékeskénti elismerését kérőt (e fejezetben a továbbiakban: kérelmező) a 

menedékeskénti elismerésre irányuló eljárás tartamára befogadó állomáson helyezi el, vagy – kérelmére – 

magánszálláshelyet jelöl ki részére. 

(2) A kérelmező a menedékeskénti elismerésre irányuló eljárás alatt köteles a számára kijelölt szálláshelyen 

életvitelszerűen tartózkodni. 

(3) A kérelmezőt a kijelölt szálláshelyen történő elhelyezés alkalmával tájékoztatni kell a szálláshelyen előírt 

magatartási szabályokról, valamint e szabályok megszegésének következményeiről. 

102. § 

(1) A menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban a Tv. VII. Fejezetének, valamint e rendelet VI. Fejezetének 

rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – megfelelően alkalmazandók. 

(2) A menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban a 67. §-t nem kell alkalmazni. 

78. § 

(1) A menekültügyi hatóság a menedékeskénti elismerésre irányuló eljárás során köteles beszerezni 

a Nemzetbiztonsági Hivatal szakhatósági állásfoglalását. 

(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a menekültügyi hatóság megkeresésének harminc napon 

belül eleget tenni. A szakhatósági eljárás ügyintézési határideje nem hosszabbítható meg. 

(3) A szakhatósági eljárás időtartama az ügyintézési határidőbe beszámít. 

103. § 

(1) A menekültügyi hatóság a kérelmező személyes meghallgatását követő munkanapon megkeresi a 

Nemzetbiztonsági Hivatalt. 

(2) A megkeresésben a menekültügyi hatóság a Nemzetbiztonsági Hivatal részére továbbítja a kérelmező 

menekültügyi nyilvántartásban kezelt adatait. A Nemzetbiztonsági Hivatal megkeresésére a menekültügyi hatóság a 

menedékeskénti elismerés iránti kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról másolatot készít. 

(3) A Nemzetbiztonsági Hivatal a kérelmezőt meghallgathatja. A meghallgatáson a kérelmező jogi képviselője részt 

vehet. 

(4) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését követően a külföldire vonatkozóan olyan adat merül fel, amely a 

szakhatósági hozzájárulás visszavonását indokolja, a Nemzetbiztonsági Hivatal a menekültügyi hatóságot 

haladéktalanul értesíti. 

79. § 

(1) Ha a menekültügyi hatóság a kérelem alaptalanságát állapítja meg, a kérelmet elutasítja. 

(2) A menekültügyi hatóság kérelmet elutasító határozatával szembeni jogorvoslatra a 68. §-ban 

foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 
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(3) A menekültügyi hatóság a kérelemnek helyt adó határozat közlésével egyidejűleg a 

menedékesként elismert külföldit – az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven – írásban 

tájékoztatja a jogairól és kötelezettségeiről. 

A menedékeskénti elismerés visszavonása  

80. § 

(1) Ha a menekültügyi hatóság a 25. § (2) bekezdésben foglalt valamely ok fennállását állapítja meg, 

a menedékeskénti elismerést visszavonja. 

(2) A menedékeskénti elismerést visszavonó határozattal szemben – a (3) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – a 75. §-ban foglaltak szerint van helye jogorvoslatnak. 

(3) Ha a menedékeskénti elismerés visszavonására a 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján került sor, 

az elismerést visszavonó határozattal szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

A menedékeskénti elismerés visszavonása  

104. § 

(1) A menedékeskénti elismerés visszavonására irányuló eljárás – a Tv. 25. § (2) bekezdés a) és c) pontjában 

foglalt esetet kivéve – hivatalból indul. 

(2) A menedékeskénti elismerés visszavonására irányuló eljárásban a Tv. VII. Fejezetének, valamint e rendelet VI. 

Fejezetének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

 

Menedékes átadása 

105. §171 

                                                 
171 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 15. cikk (5) bekezdése, valamint 25. és 26. cikk alapján meghatározott 
rendelkezés. 
„15. cikk (5) Az érintett tagállamok a 25. és 26. cikk rendelkezéseire figyelemmel eldöntik, hogy a 
családegyesítésre melyik tagállamban kerüljön sor. 
„25. cikk (1) A tagállamok az átmeneti védelemre jogosult személyeket a közösségi szolidaritás szellemében 
fogadják be. Számadatokkal vagy általános fogalmakkal meghatározzák az ilyen személyek befogadására 
rendelkezésre álló kapacitásukat. Ezek az információk az 5. cikkben említett tanácsi határozatban kerülnek 
meghatározásra. Az említett határozat elfogadását követően a tagállamok a Tanácsot és a Bizottságot értesítve 
jelezhetik további befogadó kapacitásukat. Ezt az információt haladéktalanul továbbítani kell az UNHCR részére. 
(2) Az érintett tagállamok az illetékes nemzetközi szervezetekkel együttműködve biztosítják, hogy az 5. cikkben 
említett tanácsi határozatban meghatározott, jogosult személyek, akik még nem léptek be a Közösség területére, 
kinyilvánítsák a területükön történő befogadásra vonatkozó akaratukat. 
(3) Abban az esetben, ha az átmeneti védelemre jogosult személyek száma valamely hirtelen és tömeges 
beáramlást követően meghaladja az (1) bekezdésben említett befogadó kapacitást, a Tanács sürgősséggel 
megvizsgálja a helyzetet, és megteszi a szükséges lépéseket, beleértve a további támogatásra vonatkozó javaslatot 
az érintett tagállamok részére. 
26. cikk (1) Az átmeneti védelem időtartamára a tagállamok együttműködnek egymással az egyik tagállam 
területén átmeneti védelmet élvező személyek tartózkodási helyének a másik tagállamba történő áthelyezésére, az 
áthelyezés által érintett személy beleegyezése mellett. 
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(1) Ha a menedékes családtagját a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén 

nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a 

befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló 

intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvet (a továbbiakban: 2001/55/EK irányelv) 

alkalmazó más állam részesíti ideiglenes védelemben, a menedékes – a család egységének biztosítása céljából – 

kezdeményezheti a menekültügyi hatóságnál, hogy a továbbiakban őt is ezen állam részesítse ideiglenes 

védelemben. 

(2) A menekültügyi hatóság a menedékes (1) bekezdés szerinti kezdeményezésére megkeresi az érintett államot 

arra nézve, hogy a menedékest – a család egységének biztosítása céljából – ideiglenes védelemben részesíti-e. 

(3) Ha a megkeresett állam vállalja, hogy a menedékest ideiglenes védelemben részesíti, a menekültügyi hatóság a 

menedékeskénti elismerést a Tv. 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszavonja, és a menedékest az e rendelet 

4. mellékletében meghatározott igazolvánnyal látja el. 

(4) Ha a megkeresett állam a menedékes ideiglenes védelemben részesítését nem vállalja, a menekültügyi hatóság 

erről a menedékest értesíti, egyidejűleg tájékoztatja a Tv. 20. § (2) bekezdésében foglaltakról. 

106. §172 

(1) Ha a Tv. 19. § a) pontja alapján menedékesként elismert személyek száma meghaladja a Magyar 

Köztársaságnak a Tanács határozatában megállapított befogadóképességét, a menekültügyi hatóság a 

befogadóképességet meghaladó számú menedékes átadása céljából – a Bizottság egyidejű értesítése mellett – 

megkereséssel fordulhat a 2001/55/EK irányelvet alkalmazó más államhoz. 

(2) A Magyar Köztársaság (1) bekezdés szerinti befogadóképességét a miniszter a külpolitikáért és az adópolitikáért 

felelős miniszterrel egyetértésben állapítja meg. 

(3) Ha a megkeresett állam menedékes átvételét vállalja, a menekültügyi hatóság a menedékest a megkeresett 

állam részére csak a menedékes beleegyezésével adhatja át. Ennek érdekében a menekültügyi hatóság a 

menedékest az átadást megelőzően meghallgatja. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(4) Ha a menedékes hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Köztársaság helyett a megkeresett állam részesítse 

ideiglenes védelemben, a menekültügyi hatóság a menedékeskénti elismerést a Tv. 25. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján visszavonja, és a menedékest az e rendelet 4. mellékletében meghatározott igazolvánnyal látja el. 

 

                                                                                                                                                                            

(2) A tagállamok továbbítják a más tagállamokba történő áthelyezés iránti kérelmeket, s erről értesítik a 
Bizottságot és az UNHCR-t. A tagállamok tájékoztatják a kérelmező tagállamot az áthelyezendő személyek 
befogadását illető kapacitásukról. 
(3) A tagállamok valamely másik tagállam kérésére megadják a II. mellékletben meghatározott, az átmeneti 
védelmet élvező személyekre vonatkozó azon információkat, amelyek e cikk alapján felmerülő ügyek 
feldolgozásához szükségesek. 
(4) Valamely tagállamból egy másik tagállamba történő áthelyezés esetén a küldő tagállamban kiadott tartózkodási 
engedély hatálya megszűnik, megszűnnek továbbá a küldő tagállamnak az átmeneti védelmet élvező érintett 
személy felé fennálló kötelezettségei. Az új befogadó tagállam nyújt átmeneti védelmet az érintett személyek 
részére. 
(5) A tagállamok az átmeneti védelmet élvező személyek tagállamok közötti áthelyezése során az I. mellékletben 
meghatározott igazolványmintát használják.” 
172 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 25. cikk (1) 26. cikk (1), (2) valamint (4) és (5) bekezdése alapján 
meghatározott rendelkezések. 
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Menedékes átvétele 

107. § 

(1) Ha a menekültügyi hatóságot a 2001/55/EK irányelvet alkalmazó más állam ideiglenes védelemben részesített 

személy átadása céljából megkeresi, a menekültügyi hatóság az átvételről a Magyar Köztársaságnak a Tanács 

határozatában megállapított befogadóképessége alapján dönt. 

(2) Az (1) bekezdés alapján átvett külföldit a feltételek vizsgálata nélkül menedékesként kell elismerni. 

(3) Ha a megkereső állam az átvételt a család egységének biztosítása céljából kezdeményezi, és a családtag 

átvételével a menedékes egyetért, a menekültügyi hatóság az átvételt nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy 

az a Magyar Köztársaság befogadóképességére tekintettel nem teljesíthető. 

(4) A (3) bekezdés nem zárja ki annak kezdeményezését, hogy a családegyesítésre a megkereső államban kerüljön 

sor, feltéve, hogy ezzel a menedékes egyetért. A menekültügyi hatóság a menedékest az egyetértés beszerzése 

érdekében meghallgatja. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

108. § 

A menedékeskénti elismerésnek a Tv. 25. § (2) bekezdés c) pontja alapján történő visszavonása nem akadálya 

annak, hogy a menekültügyi hatóság a származási országából visszatért külföldit – kérelmére – ismételten 

menedékesként ismerje el, feltéve, hogy rá nézve a Tv. 20. § (1) bekezdésében foglalt feltétel fennáll.173 

X. Fejezet 

ADATKEZELÉS 

81. § 

A menekültügyi hatóság a menekült, az oltalmazott, a menedékes, valamint az elismerését kérő (a 

továbbiakban együtt: e törvény hatálya alá tartozó személy) személyes adatait, a tartózkodásukkal 

és az őket megillető ellátással és támogatással összefüggő adatokat, továbbá az azokban 

bekövetkezett változásokat 

a) a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes jogállás fennállásának megállapítása és az ahhoz 

fűződő jogosultságok biztosítása, 

b) az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra való jogosultság 

megállapítása, 

                                                 
173 Az ideiglenes védelemről szóló irányelv 21. cikk (2) bekezdése alapján meghatározott rendelkezés.  
„21. cikk (2) Addig az ideig, amíg az átmeneti védelem nem ér véget, a tagállam a származási országban fennálló 
körülmények alapján előnyben részesítheti azon, a befogadó tagállamba visszatérni kívánó személyek által 
benyújtott kérelmek elbírálását, akik átmeneti védelmet élveztek, és éltek önkéntes visszatérési jogukkal.” 
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c) személyazonosítás, 

d) a párhuzamos eljárások megakadályozása, valamint  

e) a kérelem többszöri benyújtásának megállapítása  

céljából a menekültügyi nyilvántartásban kezeli. 

82. § 

E fejezet alkalmazásában természetes személyazonosító adatok az e törvény hatálya alá tartozó 

személy következő adatai: 

a) családi és utóneve vagy -nevei; 

b) születési családi és utóneve vagy -nevei; 

c) előző családi és utóneve vagy -nevei; 

d) álneve vagy álnevei; 

e) születési helye és ideje; 

f) neme; 

g) anyja születési családi és utóneve vagy -nevei; 

h) jelenlegi és korábbi állampolgársága, állampolgárságai vagy hontalan státusza; 

i) menekült vagy oltalmazott esetén személyi azonosítója. 

83. § 

(1) A menekültügyi nyilvántartás az e törvény hatálya alá tartozó személy következő adatait 

tartalmazza: 

a) természetes személyazonosító adatait; 

b) arcképmását; 

c) a tizennégy éven felüli ujjnyomatát; 

d) ha az elismerését kérő kísérő nélküli kiskorú, ennek tényét; 

e) ha az elismerését kérő dublini eljárás alapján került átvételre, az átvétel tényét és időpontját; 

f) a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerés iránti kérelem 

benyújtásának, valamint a benyújtott kérelem visszavonásának tényét és időpontját; 

g) a menekültkénti, oltalmazottkénti vagy menedékeskénti elismerés tényét és időpontját, a 

határozatot hozó hatóság vagy bíróság megnevezését, továbbá azt, hogy a határozat hatálya hány 

személyre terjed ki; 

h) az elismerés iránti kérelem elutasításának, a menekültügyi eljárás megszüntetésének, valamint az 

elismerés visszavonásának tényét, okát és időpontját, az országelhagyási kötelezettség 

teljesítésének határidejét, a döntéshozó hatóság vagy bíróság megnevezését, továbbá azt, hogy a 

döntés hatálya hány személyre terjed ki; 

i) az elismerését kérő dublini eljárás alapján történő átadásának tényét és okát, az átadásról 

rendelkező végzés meghozatalának, valamint az elismerését kérő átadásának időpontját, továbbá 

azt, hogy a végzés hatálya hány személyre terjed ki; 

j) családi állapotát, foglalkozását, iskolai végzettségét; 
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k) lakóhelyét, tartózkodási helyét, szálláshelyét; 

l) a származási országa nevét; 

m) a faji vagy nemzeti hovatartozására, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozására, illetve 

vallási, politikai meggyőződésére vonatkozó adatok közül azt, amelyre kérelmének indokolásában 

hivatkozott; 

n) a személyazonosságát igazoló és úti okmányainak adatait (az okmány azonosító jelét és számát, 

érvényességi idejét, a kiállítás időpontját, a kiállító hatóság nevét, a kiállítás helyét); 

o) a vele együtt érkező családtagok természetes személyazonosító adatait és magyarországi 

tartózkodásuk jogcímét; 

p) jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó olyan adatokat, amelyeket nyilatkozata, az általa 

szolgáltatott irat vagy az adóhatóság, illetve a társadalombiztosítási feladatokat ellátó szerv 

adatszolgáltatása tartalmazott. 

(2) A menekültügyi hatóság 

a) az (1) bekezdés a)-o) pontjában meghatározott adatokat a kérelem elutasításától, az eljárás 

megszüntetésétől vagy az elismerés megszűnésétől, 

b) az (1) bekezdés p) pontjában meghatározott adatokat az e törvényben és külön jogszabályban 

meghatározott ellátásra, illetve támogatásra való jogosultság megszűnésétől, illetve a 

visszatérítendő támogatás teljesítésétől vagy a követelés elévülésétől 

számított öt évig kezeli. 

(3) Az ujjnyomat rögzítésének és tárolásának célja az elismerését kérő azonosítása és a kérelem 

többszöri benyújtásának megállapítása. Az eljáró hatóság a rögzített ujjnyomatot az elismerését 

kérő igazolt, ennek hiányában az általa közölt természetes személyazonosító adatainak, 

állampolgárságának, továbbá a kijelölt szálláshelyének megjelölésével haladéktalanul továbbítja a 

(4) bekezdés szerinti adatfeldolgozó szervnek. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatkör tekintetében adatfeldolgozó a miniszter rendeletében 

meghatározott szerv. Az adatoknak az Eurodac központi egységéhez történő továbbításáért, az 

adatok fogadásáért, illetve azok összehasonlításáért az adatkezelő felel. 

(5) Az e törvény alapján kiadott okmányok a menekültügyi nyilvántartásban szereplő adatok közül 

azokat tartalmazzák, amelyek a jogosult személyazonosságának megállapításához, valamint az 

okmány által biztosított jogosultság fennállásának igazolásához szükségesek. 

84. § 

(1) A befogadó állomás – az állomáson elhelyezett személyek jogosultságainak biztosítása, valamint 

az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott ellátásra és támogatásra való jogosultság 

megállapítása céljából – nyilvántartást vezet  

a) a befogadó állomáson elhelyezettek természetes személyazonosító adatairól, valamint 

b) a befogadó állomás által nyújtott ellátás, illetve támogatás mértékéről és időtartamáról. 

(2) A befogadó állomáson elhelyezett személy adatait a befogadó állomás végleges elhagyását 

követő egy évig kell kezelni. 
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85. § 

(1) A menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye 

szerint illetékes jegyző – az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott, hatáskörébe 

tartozó ellátásra, illetve támogatásra való jogosultság megállapítása céljából – nyilvántartást vezet a 

hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult személy 

a) természetes személyazonosító adatairól; 

b) lakóhelyéről, tartózkodási helyéről vagy szálláshelyéről; 

c) a folyósított támogatás összegéről; 

d) a folyósítás időpontjáról, visszatérítendő támogatás esetén a törlesztési határidőről. 

(2) A támogatást folyósító szervek kezelhetik a jegyző hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult 

személlyel közös háztartásban élő családtagok kereseti és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat, 

amennyiben a támogatás feltételeinek fennállása ezek alapján állapítható meg. 

(3) A támogatást folyósító szervek kötelesek adatot szolgáltatni a menekültügyi hatóság, valamint a 

(2) bekezdés szerinti adatok igénylésére törvényben feljogosított szervek részére. 

(4) A jegyző és a támogatást folyósító szervek az (1)-(2) bekezdésben meghatározott adatokat a 

támogatásra való jogosultság, illetve a visszafizetési kötelezettség fennállásáig kezelhetik. 

86. § 

A menekültügyi hatóság jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából – törvényben 

meghatározott adatkörben – adatokat igényelhet 

a) a bűntettesek, a kényszerintézkedés, illetve a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásából; 

b) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból; 

c) a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból; 

d) nemzetközi szerződés, európai közösségi jogi aktus vagy viszonosság alapján külföldi bűnüldöző, 

idegenrendészeti és menekültügyi szervektől, illetve nemzetközi szervezetektől. 

87. § 

(1) Az e fejezetben meghatározott nyilvántartásokból jogszabályban meghatározott feladataik 

ellátása céljából – törvényben meghatározott adatkörben – 

a) a bíróság, 

b) az ügyészség, 

c) a nyomozó hatóság, 

d) a nemzetbiztonsági szolgálat, 

e) az idegenrendészeti hatóság, 

f) az adó- és vámhatóság, 

g) a menekültügyi eljárásban közreműködő szakhatóság, 

h) az állampolgársági ügyekben eljáró hatóság, 

i) a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, 

j) a munkaügyi hatóság, 
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k) a munkavédelmi hatóság, 

l) az egészségügyi államigazgatási szerv, 

m) az anyakönyvezést végző hatóság,  

n) a gyámhatóság és 

o) a jogszabály, illetve szerződés alapján támogatást folyósító szervek 

igényelhetnek adatot. 

(2) A menekültügyi hatóság a menekültként vagy oltalmazottként történő elismerésről – az érintett 

természetes személyazonosító adatainak közlésével – tájékoztatja a személyiadat- és 

lakcímnyilvántartást kezelő központi szervet a nyilvántartásba történő felvétel, illetve 

személyazonosító igazolvánnyal, valamint személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvánnyal történő ellátás céljából. 

(3) Az e törvény alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és az azokat tartalmazó 

nyilvántartásokból személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra adatok szolgáltathatók. 

(4) A Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célú adatkezelés érdekében 

személyazonosításra alkalmas módon is átadhatók 

a) a 83. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok közül az e törvény hatálya alá tartozó 

személy családi és utóneve vagy -nevei, születési családi és utóneve vagy -nevei, előző családi és 

utóneve vagy -nevei, születési helye és ideje, neme, anyja születési családi és utóneve vagy -nevei, a 

jelenlegi és korábbi állampolgárságára vagy hontalan státuszára vonatkozó adatok, továbbá 

b) a 83. § (1) bekezdés f), valamint j)-l) pontjában meghatározott adatok. 

(5) A 83. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott adat csak a nyomozó hatóság és az ügyészség, 

továbbá törvényben meghatározottak szerint a bíróság és a nemzetbiztonsági szolgálat részére 

adható át. 

88. § 

(1) A menekültügyi hatóság külföldi állam és nemzetközi szervezet részére adatot szolgáltat 

a) a menekültügy területén alkalmazandó jogszabályokról és gyakorlatról; 

b) az e törvény hatálya alá tartozó személyek érkezésének és állampolgárság szerinti megoszlásának 

havi alakulásáról; 

c) az elismerés iránti kérelmek általános tendenciáiról. 

(2) A miniszter irányítása alatt álló országinformáció szolgáltatásáért felelős szerv külföldi állam és 

nemzetközi szervezet részére adatot szolgáltat az e törvény hatálya alá tartozó személy származási 

országa vagy a korábbi tartózkodási helye szerinti ország helyzetéről. 

(3) A menekültügyi hatóság az (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat az Európai Unió Bizottsága 

által kijelölt szerv174 és az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztossága részére is 

átadja. 

                                                 
174 A befogadási irányelv 22. cikke alapján meghatározott rendelkezés. 
„22. cikk  A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot a befogadási feltételekkel érintett személyek 
létszámára vonatkozó adatokról nem és életkor szerinti bontásban, (…)” 
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89. § 

(1) A menekültügyi hatóság nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján – az e törvény hatálya 

alá tartozó személy származási országa kivételével – külföldi állam szerveinek, illetve az Egyesült 

Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztosságának kérelmére, továbbá a menekültügyi eljárás 

átadása keretében közöl minden olyan információt, amely szükséges az elismerés iránti kérelem 

elbírálásához, feltéve, hogy az adatigénylőnél a személyes adatok védelme biztosított. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti információ tartalmazhatja 

a) az e törvény hatálya alá tartozó személy természetes személyazonosító adatait; 

b) a személyazonosságát igazoló és úti okmányok adatait (az okmány azonosító jelét és számát, 

érvényességi idejét, a kiállítás időpontját, a kiállító hatóság nevét, a kiállítás helyét); 

c) az elismerését kérő személyazonosságának megállapításához szükséges más adatokat; 

d) a tartózkodási engedélyre vagy vízumra vonatkozó adatokat; 

e) az elismerés iránti kérelem, valamint a korábbi elismerés iránti kérelem benyújtásának helyét és 

időpontját, az eljárás állását, illetve a kérelem tárgyában hozott döntés tartalmát; 

f) a büntetőeljárás során keletkezett adatokat. 

(3) Azokat az indokokat, amelyekre az e törvény hatálya alá tartozó személy elismerés iránti kérelme 

alátámasztásaként hivatkozott – az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás során – csak az érintett 

írásbeli hozzájárulásával lehet közölni. 

(4) Az (1) bekezdésben felhatalmazott szervek kivételével külföldi szerv vagy személy részére 

személyes adat csak az érintett írásbeli hozzájárulása alapján adható át. Az érintettet a felhasználás 

céljáról előzetesen tájékoztatni kell. 

XI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

90. § 

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba. 

(2) E törvény 94. §-a 2007. július 2-án lép hatályba. 

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 

a) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény, 

b) a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és 

az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 36. §-a és 58. §-a, 

c) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXXVIII. törvény, 

d) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések 

hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi 

XXIX. törvény 44-56. §-a, az azt megelőző „HETEDIK FEJEZET” fejezetcím és az „A menedékjogról 
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szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosításáról” cím, továbbá a 147. § (1) bekezdés f) pontja, 147. § 

(2) bekezdés d) pontja és 147. § (3) bekezdése, 

e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló 2007. évi I. törvény 93. §-a, valamint 

f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

113. §-a. 

Átmeneti rendelkezések 

91. § 

(1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő menekültügyi eljárásban nem 

lehet alkalmazni. 

(2) Ahol e törvény a kérelem ismételt benyújtásához jogkövetkezményt fűz, a megelőző kérelmek 

számának megállapításakor az e törvény hatálybalépése előtt benyújtott kérelmeket is figyelembe 

kell venni. 

92. § 

(1) A menekültügyi hatóság a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján 

humanitárius célból tartózkodási engedéllyel ellátott befogadottak jogállását az e törvény 

hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül felülvizsgálja. 

(2) A felülvizsgálat során a menekültügyi hatóság a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésre 

irányuló eljárást hivatalból folytatja le. 

Felhatalmazó rendelkezések 

93. § 

(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben 

a) állapítsa meg a menekültügyi eljárás részletes szabályait; 

b) állapítsa meg a menekültügyi eljárás külföldi menekültügyi hatóság részére történő átadására, 

illetve a menekültügyi eljárás átvételére vonatkozó részletes szabályokat; 

c) határozza meg az elismerését kérőt, valamint a menekültet, az oltalmazottat és a menedékest 

megillető ellátások és támogatások fajtáit, igénybevételük feltételeit; 

d) állapítsa meg az ellátások és támogatások igénybevétele költségeinek megtérítésére irányadó 

szabályokat; 

e) határozza meg az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes okmányainak 

körét; 

f) határozza meg az elismerését kérő, a menekült, az oltalmazott és a menedékes okmányainak 

formáját és azok adattartalmát; 

g) állapítsa meg a menekült, az oltalmazott és a menedékes úti okmánya kiadásának részletes 

eljárási szabályait; 
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h) jelölje ki az országinformáció szolgáltatásáért felelős szervet; 

i) állapítsa meg a hazatérés és a harmadik országban történő letelepedés utazási költségeinek 

biztosításához nyújtható támogatás feltételeit. 

(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg a Magyar Köztársaság által 

nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított származási országok listáját. 

(3) A miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben 

a) határozza meg a menekültügy szervezeti rendszerének felépítését, feladatait és működési rendjét; 

b) jelölje ki a menekültügyi nyilvántartás, valamint a 83. § (3) bekezdésben meghatározott adatkör 

tekintetében az adatfeldolgozásra jogosult szervet. 

Módosuló rendelkezések 

94. §175 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

95. § 

(1) E törvény a következő közösségi jogi aktusoknak történő részleges megfelelést szolgálja: 

a) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek 1992. november 30-i állásfoglalása a 

nyilvánvalóan alaptalan menedékjogi kérelmekről; 

b) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek 1992. november 30-i állásfoglalása a 

harmadik befogadó országokra vonatkozó kérdések összehangolt megközelítéséről; 

c) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek Londonban, 1992. november 30-án 

és december 1-jén meghozott állásfoglalásai azokról az országokról, amelyekben az üldöztetésnek 

nincs komoly veszélye; 

d) a Tanács 1995. június 20-i állásfoglalása a menekültügyi eljárások minimális garanciáiról; 

e) a Tanács 1997. június 26-i állásfoglalása a harmadik államból származó kísérő nélküli 

kiskorúakról; 

f) a Tanács 1995. szeptember 25-i állásfoglalása az ideiglenes védelemben részesülő személyek 

belépésével és tartózkodásával kapcsolatos kötelezettség megosztásáról; 

g) a Tanács 1996. március 4-i közös álláspontja, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés K.3. 

cikke alapján fogadott el a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-i Genfi Egyezmény 1. 

cikkében szereplő „menekült” fogalom meghatározásának összehangolt alkalmazásáról; 

h) a Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek 

tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követelményeiről, valamint a 

tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett 

erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről 2. cikk a) és e)-f) pontjai, 3-

4. cikk, 7-11. cikk, 13. cikk, 15. cikk, 17-20. cikk, 22-23. cikk, 26. cikk (4) bekezdés, 27-29. cikk, e 

törvény végrehajtási rendeleteivel együttesen; 

                                                 
175 Beépítve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénybe. 
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i) a Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása 

minimumszabályainak megállapításáról 2. cikk d)-e), h)-j) pontjai, 3-5. cikk, 7-8. cikk, 10-11. cikk, 

13-22. cikk, e törvény végrehajtási rendeleteivel együttesen; 

j) a Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a 

hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való 

elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról 2. cikk c), 

e), h), i), k) pontja, 4-7. cikk, 9-33. cikk, e törvény végrehajtási rendeleteivel együttesen; 

k) a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és 

visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól 3. cikk, 6-12. cikk, 15-28. cikk, 

32. cikk, 34. cikk (3) bekezdés a) pont, 35. cikk, 37-39. cikk, e törvény végrehajtási rendeleteivel 

együttesen. 

(2) E törvény a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít 

meg: 

a) a Tanács 343/2003/EK (2003. február 18.) rendelete az egy harmadik ország állampolgára által a 

tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam 

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról; 

b) a Tanács 2725/2000/EK (2000. december 11.) rendelete a dublini egyezmény hatékony 

alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról. 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

109. § 

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Ez a bekezdés, a (3) bekezdés, a 111-116. §, a 111. §-t megelőző alcím, valamint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvénnyel, valamint a 

harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti. 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 

a) a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. § (5)-(6) 

bekezdése; 

b) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról 

szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet; 

c) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról 

szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 171/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet; 

d) a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedékesek okmányairól szóló 172/2001. (IX. 26.) Korm. 

rendelet; 
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e) a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 173/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet; 

f) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 

26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2002. (V. 5.) Korm. rendelet; 

g) a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 214/2002. (X. 17.) Korm. rendelet; 

h) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar 

Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló 

kormányrendeletek módosításáról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 96. § g) pontja;  

i) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 

25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2004. (II. 5.) Korm. rendelet; 

j) a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedékesek okmányairól szóló 172/2001. (IX. 26.) Korm. 

rendelet, valamint a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. 

(XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 278/2004. (X. 12.) Korm. rendelet; 

k) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

hatálybalépésével összefüggő, egyes belügyi ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 

223/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 7-12. §-a; 

l) az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése, valamint 25. §-a. 
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Átmeneti rendelkezések 

110. § 

(1) A rendelet hatálybalépése előtt megtérítési kötelezettséggel nyújtott támogatásokra fennálló visszafizetési 

igényt a támogatási szerződésben foglaltaktól függően a jegyző érvényesíti. 

(2) Ha a menekült a rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződés alapján az otthonteremtési támogatás 

törlesztő részleteit az önkormányzathoz fizeti be, a jegyző félévente tájékoztatja a Hivatalt a törlesztésről. 

Módosuló rendelkezések 

111. § 

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Utv. Vhr.) 2. § (1) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti c)-d) 

pont megjelölése d)-e)-re változik: 

[E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti okmányok fajtái:] 

„c) az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya;” 

(2) Az Utv. Vhr. 2. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

[E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti okmányok fajtái:] 

„f) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra 

jogosító úti okmánya.” 

(3) Az Utv. Vhr. 4. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

[A külképviselet hatáskörébe tartozik:] 

„c) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra 

jogosító úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás.” 

(4) Az Utv. Vhr. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A menedékes úti okmánya tartalmazza: 

a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, 

arcképmását, saját kezű aláírását; 

b) a menedékes jogállást igazoló okmány számát, az okmányt kiállító hatóság megnevezését, továbbá a kérelmező 

jogállására vonatkozó bejegyzést; 

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését 

és bélyegzőlenyomatát.” 

(5) Az Utv. Vhr. a következő 11/A. és 11/B. §-sal és alcímekkel egészül ki: 
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„A menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya és az oltalmazottként elismert személyek  úti okmánya 

11/A. § (1) A menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya és az oltalmazottként elismert személyek úti 

okmánya egy évig érvényes. 

(2) Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya 32 számozott oldalt tartalmazó füzet. 

(3) Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya tartalmazza: 

a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, 

arcképmását, saját kezű aláírását; 

b) a kérelmező oltalmazott jogállására vonatkozó bejegyzést; 

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését 

és bélyegzőlenyomatát. 

A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra 

jogosító úti okmánya 

11/B. § (1) A menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes az elveszett, 

eltulajdonított, megrongálódott, illetve személyazonosság megállapítására más módon alkalmatlanná vált úti 

okmánya helyett Magyarországra történő egyszeri visszautazásra jogosító úti okmányra jogosult. 

(2) Az úti okmány tartalmazza: 

a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, 

arcképmását, saját kezű aláírását; 

b) a kérelmező menekült, oltalmazott vagy menedékes jogállására vonatkozó bejegyzést; 

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését 

és bélyegzőlenyomatát.” 

(6) Az Utv. Vhr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti okmány átvételekor leadott úti okmány átvételéről elismervényt 

kell kiállítani. A leadott útlevelet, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmányát, illetve az 

oltalmazottként elismert személy úti okmányát a kérelmező kérésére érvénytelenítve vissza kell adni. A vissza nem 

adott útlevél megsemmisítéséről a Hivatal útján kell intézkedni, a menekültként elismert személy kétnyelvű úti 

okmányát, illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

illetékes területi szerve megsemmisíti.” 

(7) Az Utv. Vhr. 14. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

[A kérelmező] 

„e) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra 

jogosító úti okmánya iránti kérelmet a külképviseletnél” 

(8) Az Utv. Vhr. 31. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
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„(4) E rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint 11/A. §-a a harmadik országok állampolgárainak, illetve 

a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének 

feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK 

tanácsi irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.” 

(9) Az Utv. Vhr. 6. § (1) bekezdésében a „menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, továbbá a 

menedékesek úti okmányával” szövegrész helyébe a „menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, 

az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával” szöveg, 11. § (1) 

bekezdésében az „utazásának időtartamára, de legfeljebb hat hónapra érvényes úti okmánnyal lehet” szövegrész 

helyébe a „hat hónapra érvényes úti okmánnyal kell” szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „csak egyszeri utazásra” 

szövegrész helyébe az „egyszeri kiutazásra és visszautazásra” szöveg, 14. § (1) bekezdés c) pontjában a 

„menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet” 

szövegrész helyébe a „menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy 

úti okmánya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet” szöveg, 17. § (3) bekezdésében az „útlevél” 

szövegrész helyébe „úti okmány” szöveg, 23. § (1) bekezdésében az „a Hivatalnál” szövegrész helyébe az „az eljáró 

útlevélhatóságnál” szöveg lép. 
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112. § 

(1) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BÁHr.) 

2. § (4) bekezdésében a „menekülteket befogadó állomások” szövegrész helyébe a „befogadó állomások” szöveg 

lép. 

(2) A BÁHr. a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

„4/A. § (1) A Hivatalt a főigazgató vezeti. 

(2) Főigazgatói megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint 

jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.” 

113. § 

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. 

rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Költségmentességben lehet részesíteni – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – azt a felet is, aki a 

kérelem benyújtásakor] 

„d) menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti 

elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult.” 

114. § 

(1) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Utazási kedvezményekről szóló Korm. rend.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezmény igénybevételére jogosult 

a) a tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a 

menedékeskénti elismerését kérő személy, továbbá 

b) a menekült és a menedékes 

a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolás alapján az igazolásban meghatározott viszonylatra 

és alkalommal.” 
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(2) Az Utazási kedvezményekről szóló Korm. rend. 1. mellékletének 26. pontja feletti sorban a „Menekültkénti 

elismerését kérő személyek utazási kedvezményei” szövegrész helyébe a „Menekültkénti vagy oltalmazottkénti 

elismerését kérő, a menedékeskénti elismerését kérő személyek, valamint a menekültek és a menedékesek utazási 

kedvezményei” szöveg lép. 

(3) Az Utazási kedvezményekről szóló Korm. rend. 1. mellékletének 26. pontjában a „tartózkodási engedéllyel 

rendelkező menekültkénti elismerést kérő személy” szövegrész helyébe a „tartózkodási engedéllyel, valamint a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolással rendelkező, menekültkénti vagy oltalmazottkénti 

elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy” szöveg lép. 

(4) Az Utazási kedvezményekről szóló Korm. rend. 1. mellékletének 27. pontjában a „menekültkénti elismerést kérő 

személy egy alkalommal” szövegrész helyébe a „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított igazolással 

rendelkező menekült és menedékes” szöveg lép. 

115. § 

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 

I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmtv. Vhr.) 63. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az egészségbiztosítási szolgáltatások ellátási igazolvánnyal vehetők igénybe.” 

(2) Az Szmtv. Vhr. 63. §-a a következő új (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgáltatást – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló jogszabály által – az adott ellátás jelentésére és 

elszámolására előírt nyomtatványon az OEP egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes 

szervének jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést továbbítja az OEP részére. A jelentések alapján 

történő elszámolást – az egészségügyi szolgáltatások szerinti részletezésben – az OEP küldi meg havonta az őrzött 

szállást fenntartó hatóságnak. 

(4) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgáltatás költségét – vényköteles készítmények esetében – az EGT-

állampolgár, illetve a családtag tartózkodási jogát igazoló okmányának számát feltüntető vény, valamint a 

gyógyszerkészítmény megnevezését, árát és mennyiségét tartalmazó, az őrzött szállást fenntartó hatóság mint 

vevő részére kiállított összesített számla bemutatásával igényelheti vissza. A vényt és a számlát az egészségügyi 

szolgáltató az OEP egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervéhez továbbítja.” 

116. § 

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmtv. Vhr.) 140. § (2) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az egészségbiztosítási szolgáltatások ellátási igazolvánnyal vehetők igénybe.” 
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(2) A Harmtv. Vhr. 140. §-a a következő új (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgáltatást – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló jogszabály által – az adott ellátás jelentésére és 

elszámolására előírt nyomtatványon az OEP egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes 

szervének jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést továbbítja az OEP részére. A jelentések alapján 

történő elszámolást – az egészségügyi szolgáltatások szerinti részletezésben – az OEP küldi meg havonta az 

idegenrendészeti szállást fenntartó hatóságnak. 

(4) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgáltatás költségét – vényköteles készítmények esetében – a 

harmadik országbeli állampolgár tartózkodásra jogosító engedélyének számát feltüntető vény, valamint a 

gyógyszerkészítmény megnevezését, árát és mennyiségét tartalmazó, az idegenrendészeti szállást fenntartó 

hatóság mint vevő részére kiállított összesített számla bemutatásával igényelheti vissza. A vényt és a számlát az 

egészségügyi szolgáltató az OEP egészségügyi szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervéhez 

továbbítja.” 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

117. § 

(1) E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt – a következő közösségi jogi aktusoknak 

történő megfelelést szolgálja: 

a) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek 1992. november 30-i állásfoglalása a nyilvánvalóan 

alaptalan menedékjogi kérelmekről; 

b) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek 1992. november 30-i állásfoglalása a harmadik 

befogadó országokra vonatkozó kérdések összehangolt megközelítéséről; 

c) az Európai Közösségek bevándorlásért felelős minisztereinek Londonban, 1992. november 30-án és december 1-

jén meghozott állásfoglalásai azokról az országokról, amelyekben az üldöztetésnek nincs komoly veszélye; 

d) a Tanács 1995. június 20-i állásfoglalása a menekültügyi eljárások minimális garanciáiról; 

e) a Tanács 1995. szeptember 25-i állásfoglalása az ideiglenes védelemben részesülő személyek belépésével és 

tartózkodásával kapcsolatos kötelezettség megosztásáról; 

f) a Tanács 1997. június 26-i állásfoglalása a harmadik államból származó kísérő nélküli kiskorúakról; 

g) a Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges 

beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követelményeiről, valamint a tagállamok e személyek 

befogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly 

előmozdítására irányuló intézkedésekről 7. cikk (1) bekezdés, 13. cikk, 15. cikk (2)-(3) és (5) bekezdés, 16. cikk, 

21. cikk (1) bekezdés, 25. cikk (1) bekezdés, 26. cikk (1)-(2) és (5) bekezdés; 

h) a Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak 

megállapításáról 5. cikk, 7. cikk (2) és (4) bekezdés, 8. cikk, 9. cikk, 13. cikk (2)-(5), 14. cikk (1)-(4) bekezdés, 15. 

cikk, 16. cikk (1) bekezdés b) pont, 16. cikk (4) bekezdés, 17. cikk (1) bekezdés, 18. cikk (2) bekezdés, 19. cikk 

(2)-(3) bekezdés, 20. cikk; 

i) a Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan 

személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről 
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és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról 4. cikk (3) bekezdés, 7. cikk (3) bekezdés, 8. cikk (1) 

bekezdés, 9. cikk (3) bekezdés, 11. cikk (2) bekezdés, 14. cikk (2) bekezdés, 16. cikk (2) bekezdés, 19. cikk (4) 

bekezdés, 23. cikk (1)-(2) bekezdés, 25. cikk (2) bekezdés, 27. cikk (2)-(3) bekezdés, 29. cikk (3) bekezdés, 30. 

cikk (5) bekezdés, 33. cikk, 34. cikk; 

j) a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekültstátusz megadására és visszavonására 

vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól 6. cikk (5) bekezdés, 8. cikk (2) bekezdés b) pont, 10. cikk (1) 

bekezdés a) és b) pont, 11. cikk (2) bekezdés b) pont, 12. cikk (1) és (3) bekezdés, 13. cikk (1)-(3) és (4) 

bekezdés, 16. cikk (3) és (4) bekezdés, 17. cikk (1) bekezdés, (5) bekezdés a) pont, (6) bekezdés, 22. cikk, 27. 

cikk (2) bekezdés b) és c) pont, 27. cikk (3) bekezdés b) pont, 27. cikk (5) bekezdés, 29. cikk (4)-(5) és (7) 

bekezdés, 30. cikk (5) és (6) bekezdés, 32. cikk (3) bekezdés, 34. cikk (2) bekezdés a) és b) pont, 35. cikk (3) 

bekezdés c) és d) pont, 38. cikk (1) bekezdés b)-d) pont, 38. cikk (2)-(3) bekezdés. 

(2) E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel együtt – a következő közösségi jogi aktusok 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg: 

a) a Tanács 2725/2000/EK (2000. december 11.) rendelete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében 

az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról; 

b) a Tanács 343/2003/EK (2003. február 18.) rendelete az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok 

egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 

feltételek és eljárási szabályok megállapításáról. 

(3) E rendelet a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:  

a) a Tanács 407/2002/EK rendelete (2002. február 28.) a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az 

ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására 

vonatkozó egyes szabályok megállapításáról; 

b) a Bizottság 1560/2003/EK rendelete (2003. szeptember 2.) egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok 

egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 

szempontok és eljárási szabályok megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási 

szabályainak megállapításáról. 
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1. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez 

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány 

Az okmány formája és adattartalma: a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes 

formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i, 1030/2002/EK tanácsi rendeletben meghatározottak 

szerint. 

Az okmány formátuma: ID-2 kártya 

A megjegyzések között  

1. a menedékes jogállásra történő utalást; 

2. a menedékes anyja születési családi és utónevét vagy -neveit; 

3. a menedékes szálláshelyét 

kell feltüntetni. 

2. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

A menekültként vagy oltalmazottként, valamint a menedékesként történő elismerését kérő vagyoni és jövedelmi 
helyzetéről és az abban bekövetkezett változásokról 

A) Személyes adatok 

A nyilatkozó 
a) családi és utóneve: 
b) születési helye és ideje: 
c) szálláshelyének címe: 
d) tartózkodási engedélyének száma: 

B) Vagyoni adatok 

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – 
vagyontárgyakkal rendelkezem – nem rendelkezem: 
   
1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerűen):  
nem rendelkezem –  rendelkezem, forgalmi érték: Ft 
2. gépjármű: nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft 
3. gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:  
nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: 

  
Ft 

4. készpénz: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 
5. takarékbetét: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 
6. értékpapír: nem rendelkezem – rendelkezem, érték: Ft 
7. vagyoni értékű jog (tartós földhasználat, földhasználat, haszonélvezet, 
használat, külföldiek ingatlanhasználati joga stb.): nem rendelkezem – 
rendelkezem, érték: 

  
Ft 

Összes vagyonom (1-7.) összege: Ft 

 

 



 115 

C) Jövedelmi adatok 

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – jövedelemmel 
rendelkezem – nem rendelkezem: 
   
1. munkaviszonyból származó havi nettó jövedelem:  
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 
2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó havi nettó 
jövedelem:  
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 
3. vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem:  
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 
4. egyéb jövedelem: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 
Összes jövedelmem (1-4.) összege: Ft 

D) Változás bejelentése 

A nyilatkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak (a 
továbbiakban: Hivatal) bejelenteni, ha 
a) vagyontárgyai külön-külön számított forgalmi értéke (összege) elérte a _________________ Ft-ot, együttes 

forgalmi értéke (összege) a _________________ Ft-ot; 
b) saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének 

figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a munkabér mindenkori kötelező 
legkisebb havi összegét (20_____-ben a ________________ Ft-ot). 

E) Nyilatkozat 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy 
a) ha vagyonom értéke (összege) vagy jövedelmem havi összege meghaladja ezen Nyilatkozat D) pontjában 

meghatározott értéket (összeget), részemre a befogadási feltételek biztosítását a Hivatal megszünteti, és a 
jogosulatlanul igénybe vett ellátás ellenértékének megfizetésére, illetve a támogatási összeg visszafizetésére 
kötelezhet; 

b) a Hivatal – a befogadási feltételek biztosítása során – vagyoni és jövedelmi helyzetemről újabb nyilatkozat 
benyújtására kötelezhet, amelynek 15 napon belül köteles vagyok eleget tenni; 

c) a Hivatal a nyilatkozatban szereplő adatok valódiságát ellenőrizheti; 
d) a vagyoni és jövedelmi helyzetemről, valamint az abban bekövetkezett változásról kitöltött Nyilatkozatban 

valótlan adatok közlése vagy a nyilatkozattétel megtagadása esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és a 
támogatást. 

Dátum: ________________________, 20_______ év _____________ hónap ______ nap 

_____________________________________ 
a nyilatkozó (törvényes képviselője) aláírása 

A nyilatkozatot átvettem: 

Dátum: ________________________, 20_______ év _____________ hónap ______ nap 

_____________________________________ 
a Hivatal képviselőjének aláírása 

 
Minden menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérő külön nyilatkozatot tölt ki. 
A nyilatkozatot nyomtatott betűvel kell kitölteni. 
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3. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes vagyoni és jövedelmi helyzetéről, valamint az abban 
bekövetkezett változásokról 

A) Személyes adatok 

A nyilatkozó 
a) családi és utóneve: 
b) születési helye: 
c) lakóhelyének/tartózkodási helyének/szálláshelyének címe: 
d) személyazonosító igazolványának/személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányának/ az 
elismerésről szóló jogerős határozatnak a száma: 

B) Vagyoni adatok 

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – 
vagyontárgyakkal rendelkezem – nem rendelkezem: 
    
1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerűen):  
nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: 

  
 Ft 

2. gépjármű: nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft 
3. gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:  
nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: 

  
Ft 

4. készpénz: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 
5. takarékbetét: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 
6. értékpapír: nem rendelkezem – rendelkezem, érték: Ft 
7. vagyoni értékű jog (tartós földhasználat, földhasználat, haszonélvezet, 
használat, külföldiek ingatlanhasználati joga stb.): nem rendelkezem – 
rendelkezem, érték: 

  
Ft 

Összes vagyonom (1-7.) összege: Ft 

C) Jövedelmi adatok 

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – jövedelemmel 
rendelkezem – nem rendelkezem: 
    
1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból 
származó havi nettó jövedelem és táppénz: nem rendelkezem – 
rendelkezem, összeg: 

  
Ft 

2. társas és egyéni vállalkozásból származó havi nettó jövedelem:  
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: 

  
Ft 

3. ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésből származó jövedelem: 
 nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: 

  
Ft 

4. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások:  
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: 

  
Ft 

5. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások  
(különösen gyed, gyes, gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás):  
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: 

  
  

Ft 
6. az Igazgatóság, önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, fogyatékossági 
támogatás, rendszeres szociális segély, jövedelempótló támogatások stb.):  
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: 

  
  
  

Ft 
7. föld bérbeadásából származó jövedelem: nem rendelkezem – 
rendelkezem, összeg: Ft 
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8. egyéb (különösen ösztöndíj, értékpapírból származó, őstermelői, kis 
összegű kifizetésekből származó stb.) jövedelem: nem rendelkezem – 
rendelkezem, összeg: 

  
Ft 

Összes jövedelem (1-8-ig): nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft 

D) Változás bejelentése 

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes, ha befogadó állomáson tartózkodik a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal), egyébként pedig a lakóhelye (tartózkodási helye, 
szálláshelye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon 
belül bejelenteni, ha 
a) vagyontárgyai külön-külön számított forgalmi értéke (összege) elérte a _________________Ft-ot, együttes 

forgalmi értéke (összege) a _________________ Ft-ot; 
b) a saját és vele közös háztartásban élő házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének 

figyelembevételével számított egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az országos havi nettó átlagkereset 
Központi Statisztikai Hivatal éves tájékoztatójában közzétett mértékét (20_____-ben a ________________ Ft-
ot). 

E) Nyilatkozat 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy 
a) ha vagyonom értéke (összege) vagy jövedelmem havi összege meghaladja ezen Nyilatkozat D) pontjában 

meghatározott értéket (összeget), a részemre biztosított ellátások és támogatások folyósítását a Hivatal illetve 
a jegyző megszünteti, és a jogosulatlanul igénybe vett ellátás ellenértékének megfizetésére, illetve a 
támogatási összeg visszafizetésére kötelezhet; 

b) ha térítésmentes ellátásban, illetve támogatásban részesülök, a Hivatal, illetve a jegyző vagyoni és jövedelmi 
helyzetemről újabb nyilatkozat benyújtására kötelezhet, amelynek 15 napon belül köteles vagyok eleget tenni; 

c) a vagyoni és jövedelmi helyzetemben bekövetkezett, ezen Nyilatkozat D) pontja szerinti változás 
bejelentésének elmulasztása esetén, illetve a vagyoni és jövedelmi helyzetemről szóló újabb nyilatkozat 
határidőben történő benyújtásának elmulasztása esetén a Hivatal, illetve a jegyző az ellátás vagy a pénzbeli 
támogatás folyósítását a nyilatkozat benyújtásáig felfüggesztheti; 

d) a Hivatal és a jegyző a nyilatkozatban szereplő adatok valódiságát ellenőrizheti; 
e) a vagyoni és jövedelmi helyzetemről, valamint az abban bekövetkezett változásról kitöltött Nyilatkozatban 

valótlan adatok közlése vagy a nyilatkozattétel megtagadása esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és a 
támogatást; 

f) ha a harminc napot meghaladó külföldi tartózkodásomat vagy más akadályoztatásomat a Hivatalnak vagy a 
jegyzőnek bejelentem, a támogatás folyósítása a távollétem időtartama alatt, illetve az akadályoztatásom 
megszűnéséig szünetel. 

Dátum: ________________________, 20_______ év _____________ hónap ______ nap 

_____________________________________ 
a nyilatkozó (törvényes képviselője) aláírása 

A nyilatkozatot átvettem: 

Dátum: ________________________, 20_______ év _____________ hónap ______ nap 

_____________________________________ 
a Hivatal képviselőjének aláírása 

Minden menekült, oltalmazott és menedékes külön nyilatkozatot tölt ki. 
A nyilatkozatot nyomtatott betűvel kell kitölteni. 
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4. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez 

IGAZOLVÁNY 

Az igazolványt kiállító tagállam neve: 

Hivatkozási szám*: 

Ezt az igazolványt a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó 

átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása s a befogadás 

következményeinek viselésére tett erőfeszítései közötti egyensúly elősegítésére irányuló intézkedésekről 

szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK irányelv 26. cikke alapján bocsátottuk ki. 

Az igazolvány kizárólag a(z) ..................... 1 -ból 2-ba történő áttelepülésre érvényes. 

Az érintett személy ......................... 3 -ig köteles megjelenni ...................... 4. 

Az igazolvány kiállításának helye:   

VEZETÉKNÉV:   

KERESZTNEVEK:   

SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ:   

Kiskorú esetén a felelős felnőtt neve(i):   

AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSÁNAK NEME:   

ÁLLAMPOLGÁRSÁGA:   

A kiállítás dátuma: 

FÉNYKÉP 

BÉLYEGZŐ 

A kedvezményezett aláírása: ........................... Az illetékes hatóságok részéről: ................................. 

Az igazolvány tulajdonosát a hatóságok a következők alapján azonosították: .................................  5 6 

Az igazolvány tulajdonosának személyazonossága nem volt megállapítható: ....................................... 

Ezt a dokumentumot kizárólag a 2001/55/EK irányelv 26. cikke értelmében állították ki, és az 

semmiféleképpen sem képez a külső határok átlépésére jogosító úti okmányokkal, vagy az érintett személy 

személyazonosságát igazoló okmányokkal egyenértékű dokumentumot. 

                                                 
* A hivatkozási számot az az ország adja ki, amelyből egy másik tagállamba az áthelyezés történik. 
1  Az a tagállam, ahonnan az áthelyezés történik. 
2  Az a tagállam, amelyikbe az áthelyezés történik. 
3 Az a határidő, ameddig az érintett személynek érkezésekor a befogadó tagállamban meg kell jelennie. 
4 Az a hely, ahol az érintett személynek a befogadó tagállamban érkezésekor meg kell jelennie. 
5 A hatóságoknak benyújtott alábbi úti-, vagy személyi okmányok alapján. 
6 Úti-, vagy személyi okmányokon kívüli más okmányok alapján. 


