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UNHCR 2015-ben 

 Globális nemzetközi szervezet 

 125 országban működik 

 több mint 9300 alkalmazottja van 

 7 milliárd USA dollár a költségvetése 

 14,4 millió menekült a UNHCR joghatósága 
alatt 

 



UNHCR Székháza (Genf) 



1956-os magyar menekültügy, mint 
alaptörténet – UNHCR honlapjáról 



Bevezető 

 Források 

 Kutatások az ENSZ Levéltárában (New York), 
az Egyesült Nemzetek Genfi Hivatala és az 
Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága 
(Genf) levéltáraiban 

 Egyesült Nemzetek Menekültügyi 
Főbiztosa, ill. a Főbiztos Hivatala, mint 
intézmény 

 



Vázlat 

 UNHCR szerepe az 1956-os magyar 
menekültválság megoldásában 

 Nemzetközi jogi felhatalmazása 

 Tevékenysége 

 Eredményei 

 Megítélése 

 És ennek következményei 

 



Nemzetközi jogi felhatalmazás 
 

 Az ENSZ Közgyűlés határozatai 

 1956. november 9. 1006 (ES-II) határozat 

 1956. november 21. 1129 (XI) határozat 

 

 Az ENSZ Közgyűlése felhatalmazza a főtitkárt, 
valamint — a főtitkár alárendeltségében — az 
ENSZ menekültügyi főbiztosát a magyar 
menekültek segélyezésének szervezésére. 

 

 



Az ENSZ Közgyűlése – 1950-es évek 



Dag Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára 
(1953-1961) 



August Lindt, az ENSZ menekültügyi 
főbiztosa (1956-1960) 



Tevékenysége 

 Koordinálás  

 Diplomáciai tevékenység 

 Nyilvános fórumokon 

 Kulisszák mögött 

 Pénzgyűjtés 

 Információs tevékenység 

 Adatgyűjtés és jelentőmunka 

 Világméretű sajtókampány  



August Lindt nyilvános fórumon 



A menekültek élelmezése 



Elhelyezés 



Menekülttábor Ausztriában 



Továbbszállítás 



A munkához jutás szorgalmazása 



Menekülteknek épített lakótelep 
Ausztriában 



Pozitív nemzetközi megítélés 

 A menekültek szükségleteinek elismerten 
szakszerű dokumentálása 

 Dicséret a nemzetközi fórumokon 



A UNHCR és az ENSZ-család 
szerepének jelentősége 

 A pénzgyűjtési erőfeszítések nemzetközi jogi 
felhatalmazással bíró koordinációja, a 
humanitárius szükségletek és tevékenységek 
szakszerű és megbízható dokumentálása, 
valamint a pénzgyűjtési felhívások támogatására 
professzionálisan megszervezett és lebonyolított 
médiakampány révén az ENSZ 
intézményrendszere jelentősen hozzájárult a 
nyugati kormányzati akarat kiformálódásához és 
sikeres megvalósulásához. 



Következmények 

 Hatás a UNHCR történeti fejlődésére 

 A nemzetközi menekültügyi rendszer 
legfontosabb résztvevőjévé vált 

 Nemzetközi elfogadottsága megnövekedett 

 Közvetítő szerep Kelet és Nyugat között 

 Az USA és a nyugati kormányok támogatása 

 Nemzetközi cselekvőképessége kiszélesedik 

  Megkezdi tevékenységét a Harmadik Világban 

 



UNHCR globális szervezetté válik 
Zaatari tábor – Jordánia (2014) 


