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A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
X. évfolyam 1. szám 2004. január

Halál a reptéren
2000. december lS-án egy külföldi férfi a Magyarországról való kiutasításának
hatósági kényszerrel történö végrehajtása (kitoloncolása) során Ferihegy nem-
zetközi repülötéren elhunyt. Ezzel kapcsolatosan az ombudsmanhoz panaszt
nyújtottak be, mert bár a férfi nigériai állampolgár volt, az idegen rendészeti
hatóság mégis a Kameruni Köztársaságba kívánta öt kitoloncolni.
A BM Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal (BÁH) adatai szerint a külföldi
1998 október 25-én, egy hajón hagyta
el Kamerun Douala városát, ahonnan
Jugoszláviába utazott. A férfi 1999 feb-
már 19-én éjjel, embercsempészek
segítségével, általa ismeretlen helyen,
vízum, az állampolgársága, illetve sze-
mélyazonossága igazolására alkalmas
úti okmány nélkül, illegálisan lépte
át a magyar-jugoszláv állarnhatárt. Az
egyik embercsempész Budapestre
szállította őt, ahonnan 1999. február
22-én, egy számára ismeretlen, fekete
bórú férfitól kapott pénzen vonattal
Debrecenbe utazott. Itt jelentkezett
a Menekültügyi és Migrációs Hivatal
befogadóállomásán, és 1999. február
25-én menedékjog iránti kérelmet ter-
jesztett elő.

Útlevél. személyazonosság igazolá-
sára alkalmas okirat hiányában a me-
nekültügyi hatóság mind a külföldi
személy! adatait, mind karneruni ál-
lampolgárságát a nyilatkozata alapján
rögzítette. A külföldi menekültként
való elismerését a hatóság 1999. április
22-én kelt határozatában megtagadta.
Ez ellen a férfi felülvizsgálati kérelmet
nyújtott be a Fővárosi Bíróságon, majd
pedig a Legfelsőbb Bírósághoz fordult.
A Legfelsőbb Bíróság 1999. december

7-én kelt végzésében az elsőfokú bíró-
ság végzését jóváhagyta, mondván, a
menekültek helyzetéről szóló genfi
egyezmény alkalmazásahoz az "szük-
séges. hogya kérelmező bizonyítsa
személyazonosságát az eljáró hatóság
számára a politikai állapotok, az üldöz-
tetéstől való megalapozott félelem
megítéléséhez, továbbá igazolja vagy
valószínűsítse az üldöztetéstől való
félelmének megalapozottságát" . Mivel
a férfi "sem személyazonosságát, sem
politikai indíttatású üldöztetéset nem
tudta sem bizonyítani, sem valószínű-
síteni a menekültügyi eljárás során".
a kérelmet elutasították.

A menedékjogi kérelem jogeréSs el-
utasítását követően a férfira az idegen-
rendészeti jogszabályokat kellett alkal-
mazni, vagyis addigi szálláshelyet, a
debreceni befogadóállomást el kellett
hagynia. 2000. február 29-én kelt hatá-
rozatában a Hajdú-Bihar Megyei Rend-
éSr-főka pi tányság Igazgatásrendészeti
Osztálya (idegenrendészeti hatóság)
megállapította: a férfi a beutazás szabá-
lyait megszegte, továbbá érvényes út-
levél és tartózkodási engedély nélkül
él az országban, tartózkodása a közb iz-
tonságot sérti, illetve veszélyezteti.
A külföldit ezért kiutasították az or-
szágból, és kötelezték, hogy Magyaror-

Adósok migrációia az EU-ban?
A korrnány rendeletben szabályozta az EK tagállamai között az adóbehajtasi jog-
segélyt [7/2004. CI. 22.) kormányrendelet], A csatlakozást követően a legalább
1500 eurós összegű követelések teljesítése érdekében az adóhatóságok egymás
között adatokat cserélnek, illetőleg az adóbehajtás elősegítésére egymással kap-
csolatba lépnek. Ha az APEH Központi Kapcsolattartó Irodája, amelyen keresztül
folyik a jogsegély, például arról szerez tudomást, hogy az adózónak vagy az adó
megfizetésére kötelezhető embernek vagyontárgya van egy harmadik személy
birtokában, még erre vonatkozóan is azonnal adatokat továbbíthat a behajtás ér-
dekében. Nem érdemes tehát az adósoknak. adómegkerülőknek bujdokolniuk,
mert az adóhivatal keze messzire elér, bekasszírozza a tartozást, majd átutalja
a megkeresést küldónek.

szágot Budapest-Ferihegy határátkelő-
helyen keresztül hagyja el, sőt az or-
szág elhagyásának időpontjától kezdő-
dő egy évre be utazási és tartózkodási
tilalmat rendeltek el vele szemben.
Az idegenrendészeti hatóság a köz-
rend megóvása érdekében elrendelte
a kiutasítás kitoloncolással törtónó vég-
rehajtását, amit a ki utazás feltételeinek
megteremtéséig felfüggesztett. A kito-
loncolás elrendeléséuel szemben fog-
oruoslatot nem lebetett előterjeszieni.

A kitoloncolás végrehajtásáig elren-
delték a férfi kijelölt helyen való tartóz-
kodását, amelynek helyszíneként a
Nyírbátori Határőr Igazgatóság közös-
ségi szállásár (közösségi szállás) jelöl-
ték ki. Személyazonosságának megál-
lapításáig a szállást csak rendkivüli
méltánylást érdemlő esetben, a fenn-
tartó idegenrendészeti hatóság enge-
délyével hagyhatta el. A határozat ellen
2000. május 5-én a külföldi magyar ál-
lampolgárságú jegyese felülvizsgálati
kérelmet terjesztettelCí a Nyírbátori
Városi Biróságnal. Sérelmezte, hogy az
általa - közjegyzó elott - tett befogadó
nyilatkozat ellenére társának a közös-
ségi szálláson kell élnie. A birásúg
a kérelmet elutasította.

2000. július 17-én a közösségi szállá-
son tartózkodó külföldi - jogi képvise-
lője útján - bemutatta a Karneruni Köz-
társaságban francia nyelven kiállított.
fényképes személyazonossági igazol-
ványát. Miután személyazonosságát
igazolta, az idegenrendészeti hatóság a
kötelező tartózkodási hely kijelölésé-
ről szóló határozatát módosította: a fér-
fi a közösségi szállásról korlátozás nél-
kül eltávozhatott, azonban a kitolonco- ~



------------------------------------
lás feltételeinek megteremtéséről szóló
értesítés és a kiutazás végrehajtása kö-
zötti időben már nem.

2000. október 20-án a külföldi újabb
kérelmet nyújtott be a meriekültügyi
hatósághoz. és személyazonosságának
igazolására hivatkozva, korábbi kéreI-
me, illetve annak indokai változatlan
fenntartása mellett, a menedékjogi el-
járás ismételt lefolytatását, illetve me-
nekültként vagy befogadottként való
elismerését kérte. A debreceni mene-
kültügyi ügyosztály 2000. november
H-án kelt levelében érdemi vizsgálat
nélkül utasította el a kérelmet. Az el-
utasítás indokaként a menekültügyi
hatóság arra hivatkozott, hogya férfit
nem a személyazonosságát igazoló ok-
mányok, hanem a menekültek helyze-
tére vonatkozó, 1951. július 28-án elfo-
gadott genfi egyezményben megjelölt
okok hiányában nem ismelte el mene-
kültként. Ugyében az eljárás a Legfel-
sőbb Bíróság végzésével 1999 decem-
berében már lezárult. Miután az ismé-
telt kérelemben új menekülési okok
nem szerepeltek, így az államigazgatá-
si eljárás általános szabályairól szóló
1957. évi IV törvény [Áe. 73. § (2) bek.]
értelmében, ugyanabban az ügyben,
azonos tényállás mellett, új eljárás sem
indult.

A férfi 2000. december 15-én értesült
arról. hogy a BÁH a hazatéréséhez
szükséges okmányokat beszerezte, és
kitoloncolását 2000. december 18-án
fogják végrehajtani. A döntést szóban
kihirdették. de az érintett a határozat
átvételét megtagadta. December 17-én,
késő éjszaka hozták el őt a közösségí
szállásról, hogya Budapest-Ferihegy-
ről 06.50-kor indu ló Budapest-Brüsz-
szel-Douala járattal kitoloncolják. Miu-
tán tíz személy közremúködésére volt
szükség ahhoz, hogya 30 éves, körül-
belül 188 cm magas, izmos testalkatú.
erősen kapálódzó férfit a szállító gép-
kocsiban elhelyezzék, a kezeit még
a közösségi szálláson megbilincselték.

A férfi és az őt kísérő két rendőr
2000. december 18-án hajnali fél kettő-
kor érkezett a repülőtérre . A parkoló
gépkocsiban várakozó külföldit 5 óra
10 perckor kiszállították a jármüből,
majd az ORFK Készenléti Rendőrség
által a külföldi Kamerunig kísérésére
és felügyeletére kijelölt két rendőr köz-
remúködésével a 2B terminál épületé-
be, az 1-es számú útlevél kezelő pult-
hoz vezették. A kiabáló, a rendőrséget
hol magyarul, hol angolul szidalmazó
férfit az ORFK Repülőtéri Biztonsági
Szolgálat utasbiztonsági helyiségébe
kísérték, ahol a csuklójan lévő fémbi-
lincset levették. A külföldi ruházatának
átvizsgálását követően, a fémkereső
kapu előtt a külföldi erőszakossá vált,
menekülni próbált. A rendőrök az
egyik asztalra kényszerítették, szíjbi-
linecsel előbb a kezeit, majd néhány
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perccel később a két lábát is megbilin-
cselték. A kézbilincs feltételét követö-
en a BÁH rnunkatársa a légitársaság
magyarországi képviselőjének kísére-
tében felment a fedélzetre, a férfi ma-
gatartásáról tájékoztatta a kapitányt,
aki úgy döntött, hogya gépen öt perc-
cel a többi utas beszállását megelőző-
en foglalja el a helyét. Közben a már
mozgásképtelen, kiabáló és öngyilkos-
sággal fenyegetőző külföldit a rend-
őrök egy csomagszállító kézikocsi ra
tették, és a tranzitváróba tolták. A re-
pülőgép ajtajánál alábbilincset eltávo-
lították, így a külföldi saját lábán jutott
be az utastérbe. A repülőgépen a Ké-
szenléti Rendőrség munkatársai közre-
fogták, vagyis a középső ülésen kapott
helyet. Miután a fedélzeten sem maradt
csendben, ráadásul még testi kényszer
alkalmazásával sem lehetett őt ülve tar-
tani, a pilóta a férfi elszállítását - a gép
személyzetének és a légitársaság ma-
gyarországi képviselőjének jelenlé-
tében - megtagadta. Az utasok beszál-
lítása csak azt követően kezdődött,
hogy a férfi, a rendőrök és a BÁH mun-
katársa elhagyta a gép fedélzetét.

A kiabáló, a rendőröknek csak vona-
kodva engedelmeskedő külföldit a ter-
minál épületébe kísérték, ahol a fém-
kereső kaput elhagyva, az ORFK Repü-
lőtéri Biztonsági Szolgálat szolgálati fo-
lyosójára tuszkolták. Az "utasbizton-
sági pihenő" szolgálati helyiség előte-
rében az "ellenállás leküzdése végett"
a Készenléti Rendőrség munkatársai a
férfit a falhoz nyomták. Ő a testi kény-
szer hatására fekvő testhelyzetben a
kövezetre került. Miközben a rendőrök
a földön fekvő, rúgkapálo lábát szige-
telőszalaggal átkötözték. megbilincselt
kezét és a lábait lenyomva tartották.
Amikor a rendőrök a férfi váratlan esz-
méletvesztését észrevették azonnal or-

. vo st hívtak, s a ruházatát meglazítot-
ták, agerincét - a tarkó tájékán - hideg
vízzellocsolták. A körülbelűl öt percen
belül a helyszínre érkező repülőtéri
ügyeletes orvos a légút vizsgálatát kö-
vetően szívmasszázst alkalmazott,
azonban 6 óra 50 perckor már csak a
halál tényét tudta megállapítani. Kiállí-
totta a halottvizsgálati bizonyítványt.
Az okmány szerint a halál körülmé-
nyei tisztázatlanole.

A SOTE Igazságügyi Orvostani Inté-
zetében már a haláleset napján elvé-
gezték a holttest boncolását. A szakér-
tői vélemény szerint a külföldí halála
természetes úton, a nyitott pitvari sövény
következtében létrejött idült szívtúlren-
gés, jobbszívfél-elégtelenség miatt ál-
lott be. A halál adott időpontban való
beálltát a kezdődő felső-alsó légúti hu-
rut is elősegíthette. A holttesten igen
csekély, hárnhorzsolásos jellegü sérü-
lések voltak, amelyek önmagukban
nyolc napon belül gyógyultak volna,
a halállal okozati összefüggésbe nem

hozhatók. A boncolás "megragadás ra.
dulakodásra" utaló elváltozást nem
észlelt.

A következő napon a külföldivel
szembeni rendőri intézkedések miatt a
Magyar Helsinki Bizottság feljelentést
tett a Fővárosi Ügyészségi Iyornozó
Hivatalnál. A 2001. január 19-én kelt
nyomozást megtagadó határozatában a
nyomozóhivatal megállapította, hogy
a külföldi "kitoloncolásának végrehaj-
tása, illetőleg az ennek során alkalma-
zott szükséges és indokolt mértékű testi
kényszer, és nevezett természetes mó-
don bekövetkezett halála között oko-
zati összefüggés nem áll fenn", vagyis
az eljárás bűncselekmény elkövetés é-
nek alapos gyanújára utaló körülményt
nem tárt fel. A szervezet panasszal for-
dult a Fővárosi Főügyészséghez, mert
ha egy rendőri intézkedés során meg-
hal valaki, az önmagában elegendő ok
arra, hogy az ügyben nyomozást ren-
deljenek el. Másrészt a külföldi halálá-
nak okára vonatkozó orvosi dokumen-
táció is hiányos volt.

A fővárosi főügyész 2001. március
5-én kelt határozatában a panaszt el-
utasította, ugyanis a nyomozóhivatal
megalapozottan döntött arról, hogya
külföldivel szemben intézkedő rend-
őrök nem követtek el búncselekményt.
A halál okát illetően a főügyész nem
vitatta, hogy az eljáró szakértők csak a
férfi testén lévő "külsérelmi nyomokat
vizsgálták, azt nem, hogya rendőri in-
tézkedés okozati összefüggésbe hoz-
ható-e a sértett halálával. Nem merült
fel adat arra, hogy az intézkedés jog-
szerútlen lett volna, a megengedett
mértéket túllépte volna, a rendőrök
ugyanakkor az elhunyt betegségéről
nem tudtak, így felelősségük a sértett
halálával kapcsolatban fel sem vethe-
tő". A határozat ellen további panaszt
nem lehetett benyújtani.

Az eltünt személyek felkutatásának
és a rendkívü li halálesetek kivizsgálá-
sának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.)
BM rendelet 2. § (1) bekezdése értel-
mében a Magyarországon bekövetke-
zett rendkívüli haláleset kivizsgálásáról
a rendőrség gondoskodik. A rendőrség
eljárására az Áe. szabályait kell alkal-
mazni. A leülföldi halálának körülmé-
nyeit a BRFK V Kerületi Rendőrkapi-
tányság Rendkivüli Haláleseti Osztálya
vizsgálta. Az eljárás bűncselekményre
utaló adatot nem tárt fel.

A 2001. január Iő-án kelt első fokú
államigazgatási határozat ellen a férfi
magyar jegyese fellebbezerr. A felleb-
bezésben egyrészt azt kifogásolta,
hogy az "őrjöngő" külföldí miért nem
részesült hamarabb orvosi ellátásban,
másrészt aggályosnak találta, hogya
külföldi elhalálozásában a légúti meg-
betegedés szerepet játszott volna, és
felvetette annak lehetőségét, hogy
a haláleset más külső behatások, így
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például könnygáz-spray szabálytalan
használatának eredménye lehet.

A fellebbezés eredményeként a
BRFK Életvédelmi Osztálya az első fo-
kú határozatot megsemmisítette, és
2001. március 2-án az V Kerületi Rend-
őrkapitányságot új eljárásra kötelezte.
Az új eljárásban kirendelt igazságügyi
orvos szakértő szerint megalapozatlan
volt a boncoló orvosok szakvéleményé-
ben szereplő megállapítás, miszerint
a légúti hurut a halál beálltát elősegí-
tette. A férfi halálának közvetlen oka
a jobb szívfél elégtelensége következ-
tében kialakult heveny keringés-légzés
leállás volt, vagyis természetes okból
halt meg. Bűncselekményre utaló ada-
tot az új eljárás sem tárt fel.

A jegyes a 2001. április 3-án kelt új
első fokú határozat ellen is fellebbe-
zett. A fellebbezés utal arra, hogya re-
pülőtéren - így például az ORFK Repü-
lőtéri Biztonsági Szolgálat szolgálati fo-
Iyosóján - működő biztonsági kame-
rák rögzítették, hogy a külföldivel mi
történt, ezért a tényállás tisztázása ér-
dekében a felvételek beszerzését indít-
ványozta. A 200L május 10-én kelt má-
sodfokú határozatában a BRFK megál-
lapította, hogy az első fokú hatóság az
új eljárásban már kellőképpen tisztázta
a tényállást, ezért a megtámadott hatá-
rozatot változatlan formában fenntar-
totta, mivel több szerv "egymástól- és
a rendőrségtől is - külön vizsgálta a
halálesetet, és mulasztást egyikük sem
állapított meg". Az új eljárásban besze-
rezték a "Fővárosi Főügyészség, a Fő-
városi Ügyészségi Nyomozó Hivatal,
a Hajdú-Bihar Megyei Rendór-főkapi-
tányság és a Készenléti Rendőrség"
vizsgálati anyagait, és megállapították,
hogyakülföldivel szembeni rendőri
intézkedés jogszerű volt. Az új eljárás-
ban kirendelt igazságügyi orvos szak-
értő szerint idegenkezűségre utaló
gyanú nem merült fel. A Fővárosi
Ügyészsegí Nyomozó Hivatal a kény-
szerítő eszközök alkalmazását jogsze-
rűnek minősítette, ezért megtagadta a
nyomozást. A külföldivel "szemben al-
kalmazott kényszerítő eszközök alkal-
mazása tényként értékelendő és jog-
szerű volt"; a "fellebbezésben említett
repülőtéri kamerákkal rögzített filmfel-
vétel elemzése és értékelése nem fel-
adata az államigazgatási eljárásnak".

A jegyes a jogerős államigazgatási ha-
tározat ellen bírósághoz fordult. A kere-
setlevél egyrészt orvosi indokokkal pró-
bálta azt igazolni, hogy a férfi nem ter-
mészetes okból, hanem a rendőri kény-
szerintézkedés következtében halt meg.
Másrészt a repülőtéri kamerák által rög-
zített filmfelvételek beszerzésének el-
utasítása kapcsán arra hivatkozott, hogy
az Áe. 26. § (1) bekezdése értelmében a
közigazgatási szerv köteles a határozat-
hozatalhoz szükséges tényállást tisztáz-
ni. A jegyes álláspontja szerint a BRFK

OLTALOMKERESŐK 200.4. JANUÁR

Életvédelmi Osztálya az Áe. idézett ren-
delkezésében előírt kötelezettségét
megsértette azzal, hogy a tényállás tisz-
tázásához szükséges filmfelvétel beszer-
zésétől és elemzésétől elzárkózott. A bí-
róságtól a másodfokú határozat hatá-
lyon kívül helyezését és új eljárás lefoly-
tatására szóló utasítást kérte.

A bíróság 2003. május 13-án kelt ítéle-
tében a keresetet elutasította. Az igaz-
ságügyi orvos szakértő meghallgatását
követöen a bíróság megállapította, hogy
a .rendörök által alkalmazott kényszer-
intézkedés semmiféle kapcsolatban
nem állt a bekövetkezett halállal. A meg-
valósult kényszerintézkedést egy egész-
séges ember minden esetben túlélte vol-
na", a "rendőrök kényszerintézkedése
nem volt összefüggésben a halál bekö-
vetkezésével". Az említett filmfelvételért
a bíróság az ORFK Repülőtéri Biztonsá-
gi Szolgálatához fordult, amelynek veze-
tője azt válaszolta, hogy miután "a kép-
anyag sem szabálysértésre, sem búncse-
lekményre utaló adatot nem tartalma-
zott, arra az eljáró szerv nem tartott
igényt". Így azt a rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV törvény 42. § (2) bekez-
dése alapján, az esemény időpontjától
számított hat hónap elteltével, megsem-
misítették. Ítélete indoklásában a bíró-
ság eljárásjogi szabálysértésnek mínösí-
tette azt, hogy a BRFK Életvédelmi Osz-
tálya nem szerezte be a külföldível
szembeni rendőri kényszerintézkedés-
ről készült filmfelvételeket, ami azonban
"nem olyan súlyos, amely a határozat
hatályon kívül helyezését tenné indo-
kolttá". A bíróság álláspontja szerint a
képanyagot utólag már nem lehet be-
szerezni, így a bíróság az államigazgatá-
si határozat hatályon kívül helyezése
esetén sem kötelezhetné a BRFK Életvé-
delmi Osztályát arra, hogy a történteket
a filmfelvétel megtekintése alapján újból
értékelje. Miután a jegyes a videofelvéte-
lekkel nem tudta alátámasztani azt,
hogy a külföldi halála esetleges rendőri
túlkapás miatt következett be, így azt
sem tudta megdönteni, hogya halál
nem természetes ok következrnénye. Az
ítélet ellen jogoruoslatnak helye nincs.

Az ombudsman nem vizsgálhatta a
halál okát vizsgáló, folyamatban lévő
eljárásokat, sem a bíróság, ügyészség
döntését. Ugyanakkor szem előtt tar-
totta, hogy 1998. szeptember és 2001.
május között Ausztriából, Belgiumból,
Németországból, Franciaországból,
Olaszországból és Svédországból tör-
ténó kitoloncolás során összesen tíz
személyelhalálozott, továbbá azt, hogy
az Európa Tanács Parlamenti Közgyü-
lése 2002. január 22-én elfogadta az
"Emberi jogok, valamint a biztonság és
az emberi méltóság tiszteletben tartá-
sával végrehajtott kiutasítási eljárások"
című ajánlását.

A vizsgálat során kitértek arra, vajon
az állítólagos származási országba ter-

vezett kitoloncolás okozott-e alkotmá-
nyos visszásságot. Az országban tartóz-
kodó külföldi személyazonosságát és
állampolgárságát az arra jogosult kül-
földi hatóság által kiállított érvényes úti
okmány igazolja, de ennek hiányában
a személyi adatokat más okirat is iga-
zolhatja. Ha valaki sem úti okmánnyal,
sem a személyazonossága igazolás ára
alkalmas más okirattal nem rendelke-
zik, személyi adatai és állampolgársága
tekintetében - az Áe. 27. § (1) bekezdé-
se alapján - a nyilatkozata az irányadó.
Ez azt jelenti, hogy a külföldi állampol-
gárt magyarországi tartózkodása alatt a
különféle hatósági - így például a me-
nedékjogi vagy az idegenrendészeti -
eljárásokban az általa közölt informáci-
ók alapján azonosítják. Mivel a férfi ka-
meruninak vallotta magát, a hazatéré-
sét előkészítő hatóságnak először azt
kellett tisztáznia, hogy őt a Kameruni
Köztársaság az állampolgárának tekin-
ti-e, illetve hajlandó-é visszafogadni.
Miután a Kameruni Köztársaság az
érintettet állampolgárának elismerte.
a hazatéréséhez szükséges úti okmá-
nyokat kiállította, és mert nem merült
fel a kínzás, üldöztetés veszélyére jel-
zés, nem okozott alkotmányos joggal
összefüggő visszásságot, hogy az ide-
genrendészeti hatóság az érvényes úti
okmánnyal nem rendelkező külföldit
az általa származási országaként meg-
nevezett államnak a határáig kívánta
kitoloncolni.

A kitoloncolás egyik formája volt.
amikor valakit a magyar államhatáron
túlra kellett kiutaztatni, légi úton.
A 9/1994. (IV 30.) BM rendelet értel-
mében légi tolon era az elrendelő ha-
tóságnak az ORFK-nál kellett javasla-
tot tennie, és annak megszervezése,
illetve végrehajtása szintén az ORFK
hatáskörébe tartozott. A BÁH 2000.
január l-jei felállításától kezdődően a
légi toloncot a BÁH. illetve az ORFK
Készenléti Rendőrség kísérő, őrzési
feladatokra kijelölt munkatársai haj-
tották végre, ám a hatóságoknak a ki-
utaztatás megszervezésével, illetve
előkészítésével kapcsolatos - különö-
sen az érintett személy szállításával
összefüggő - feladatai rögzítése mel-
lett a légi tolone végrehajtásának
módjára vonatkozóan semmiféle jog-
szabályi rendelkezés nem volt hatály-
ban. Ezen a 2002. január l-jén hatály-
ba lépett 2001. évi XXXIX. törvény és
végrehajtási rendeletei sem változtat-
tak. A helyszíni bejárás tapasztalatai
szerint a légi tolone végrehajtása há-
rom szakaszra osztható. Az első a ki-
toloncolás megszervezése (úti okmá-
nyok és a mene'tjegy beszerzése, a re-
pülőgépen kísérő személyek kijelölé-
se). Az időközben hatályba lépett
170/2001. (IX. 26.) kormányrendelet
szerint ezek a feladatok és a kitolon-
colt személy leülföldi hatóságoknak ~
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történő átadása a BÁH hatáskörébe
tartozik. Amennyiben indokolt, a vég-
rehajtás igénybe veheti a rendőrség
közreműködését. A Parlamenti Köz-
gyűlés ajánlása szerint a tagállamok-
nak jogszabályban kell biztosítaniuk,
hogy a kíséret tagjai megfelelően kép-
zett - különösen mediáciora, illetve
a stresszhelyzetek kezelésére felkészí-
tett, nyelvtudással rendelkező és az
adott kultúrát ismerő - személyek le-
gyenek. Arról, hogya hivatal munka-
társát, illetve a közreműködő rend-
őröket milyen szempontok alapján
kell kiválasztani, sem a külföldi halál-
esetének időpontjában, sem a hely-
színi bejáráskor hatályos jogszabályok
nem rendelkeztek.

Az eljárás második szakasza akkor
kezdődik, amikor a kitoloneolandó
személyt a légi tolone időpontjáról tá-
jékoztatják. A Parlamenti Közgyűlés
ajánlása értelmében a leitoloncolásra
váró személyt legkésőbb az utazás
megkezdését megelőző harminchat
órával tájékoztatni kell annak idő-
pontjáról,' a célállomásrál, a szállítás
módjáról, továbbá arról, hogy kíséret-
tel fog utazni. Az említett körülmény-
ről sem a külföldi halálesetének idő-
pontjában, sem a helyszíni bejáráskor
hatályos jogszabályok nem rendelkez-
tek. A vizsgált esetben a tájékoztatás
három nappal az utazás előtt megfelelt
a Parlamenti Közgyülés ajánlásában
megfogalmazott elvárásnak. Ez az eljá-
rási szakasz akkor ért véget, amikor a
kitoloncolásra váró szernélyt Ferihegy
nemzetközi repülőtéren, a BÁH kísé-
retet ellátó munkatársának, illetve a
rendőröknek átadták. Arra vonatkozó-
an, hogy a kitoloncolásra váró sze-
mélyt a tartózkodási helyéről milyen
körülmények között kell a repülöterre
szállítani, sem a külföldi halálesetének
időpontjában, sem a helyszíni bejárás-
kor hatályos jogszabályok nem rendel-
keztek. Ennek az eljárási mozzanatnak
a végrehajtási módjáról a Parlamenti
Közgyúlés ajánlása sem tett említést.

Az eljárás harmadik szakasza a
tényleges kiutaztatás. Ez akkor ér vé-
get, amikor az érintettet a célállomás
szerinti állam repülőterén az illeték es
hatóság képviselőinek átadják. A hely-
színi bejárás során meghallgatott sze-
mélyek elmondása szerint "csopor-
tos" légi tolone, amikor akiutaztatás
valamely - esetleg több egymáshoz
viszonylag közel eső - célállomásig
közlekedő, kifejezetten az említett
célra bérelt légi járművel történik, a
BÁH felállítása óta nem volt. A kiutaz-
tatásra valamely menetrend szerint
közlekedö légi járatot vesznek igénybe.
(Például a helyszíni bejáráskor éppen
két albán nőt és egy férfit toloncoltak
Tiranába, akiket két női és egy férfi
rendőr kísért a Nagykanizsai Határőr
Igazgatóság Idegenrendészeti Köz-
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pontjából, továbbá a BÁH munkatársa.
Mindannyian polgári ruhát viseltek,
lőfegyver, könnygáz-spray, gumibot
vagy fémbilincs sem a rendőröknél,
sem a BÁH munkatársánál nem volt,
ezeket tilos felvinni a fedélzetre. Az
esetleges váratlan ellenállás leküzdése
céljából míndössze néhány műanyag
"szíjbilincs" van a kézitáskájukban.
A szállítás előtt a határőr-igazgatóság
orvosa a nőkről igazolásokat állított
ki, miszerint a kitoloncolás alatt álló
személyek sem szervi, sem fertőző
vagy ragályos betegségben nem szen-
vednek, repülőgépen szállíthatók,
bár egyikük 16-17. hetes terhes volt.
Az orvosi igazolások a kitoloncolandó
személyek pszichés állapotára vonat-
kozóan semmiféle információt sem
tartalmaztak.)

Sem a külföldi halálesetének idő-
pontjában, sem a helyszíni bejáráskor
hatályos jogszabályok nem rendelkez-
tek arra vonatkozóan, hogy a magyar
hatóságok kiutaztatásban közrernúkö-
dő munkatársai közül ki az, aki vala-
mely előre nem látható, különös mél-
tánylást érdemlő körülményesetén -
az Ae. 85. § alkalmazásával - a légi
tolone végrehajtásának felfűggesztését
elrendelheti. A gyakorlatban a pilóta
volt az, aki külső személyként erről
döntött. A légi tolone felfűggesztéséoel
kapcsolatos jogszabályi rendelkezések
hiánya az Alkotmány 2. §(1) bekezdé-
sében biztosított jogállamiságbál eredő
jogbiztonsághoz való joggal összefüg-
gő visszásságot eredményez,

A vizsgálat során meghallgatott
személyek elmondása szerint az a
mód, ahogy a kezén, lábán megkötö-
zött, hangoskodó küljöldi! a rend-
őrök egy kézikocsin a többi utas sze-
me láttára a repülőgép ajtajáig eltol-
ták, szokványosnak semmiképpen
sem nevezhető. Az említett bánásmód
azon túl, hogy kétséget kizáróan al-
kalmas volt arra, hogya csarnokban
tartózkodó utasokban megbotránko-
zást, esetleg riadalmat keltsen, a leül-
földinek az Alkotmány 54. § (1) be-
kezdésében biztosított emberi méltó-
ságboz való jogával összefüggő visz-
szásságot okozott. Az említett bánás-
módra az sem jelenthet elfogadható
magyarázatot, hogy arra a külföldi
magatartása miatt került sor, hiszen
senki sem vizsgálta, hogy viselkedése
rossz pszichés állapota vagy más ok
következménye.

Vajon akiutaztatás sikertelenné válá-
sát követően mi a teendő a külföldivel?
A repülőgép fedélzetének elhagyását
követően a rendőrök a külföldit mi-
lyen célból vitték az ORFK Repülőtéri
Biztonsági Szolgálat szolgálati folyosó-
jára, ahol a testi kényszer alkalmazása
során elhunyt? A BÁH főigazgatója,
a Határőrség országos parancsnoka,
illetve az országos rendőrfőkapitány

2001. december 28-án kiadott együttes
intézkedése értelmében a légi tolone
Sikertelensége esetén a kiutasított sze-
mélyt oda kell uisszaszállitani, ahol
a Ferihegy nemzetközi repülotérre
érkezését megelőzően tartózkodott.
Az említett intézkedés formailag nem
ellentétes az Alkotmánnyal, azonban
érthetetlen, hogya légi tolone későbbi
végrehajtására váró személyt - a nem-
zetközi gyakorlattal ellentétben - át-
menetileg nem a Ferihegy nemzetközi
repülőtér területén működő, európai
színvonaIon felújított idegenrendészeti
központban szállásolják el, hanem
több száz kilométernyi utaztatást köve-
tően egy olyan intézménybe szállítják,
ahonnan rövid időn belül ismét vissza
kell őt hozni.

Az emberi jogok és az alapvető sza-
badságjogok védelméről szóló, Ró-
mában, 1950. november 4-én kelt
egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc
kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetésé-
ről szóló 1993. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Egyezmény) 5. cikké-
nek 1. bekezdése alapján mindenki-
nek joga van a szabadságra és a sze-
mélyi biztonságra. A szabadságától
senkit sem lehet megfosztani. Ez alól
csak az Egyezményben felsorolt ese-
tek a kivételek, törvényben meghatá-
rozott eljárás útján. Az Egyezmény
5. cikke 1. bekezdésének f) pontja ér-
telmében törvényes letartóztatás vagy
őrizetbe vétel az országba való jogta-
lan belépés megakadályozása céljá-
ból, vagy olyan személy törvényes
letartóztatása vagy őrizetbe vétele,
aki ellen intézkedés van folyamatban
kiutasítása vagy kiadatása céljából.
Az Emberi Jogok Európai Bizottságá-
nak álláspontja szerint az Egyez-
mény 5. cikke 1. bekezdésének j) pont-
ja fogalmi körébe tartozó szabadság-
elvonásnak minősül, ha akiutasítást
követően az ország elhagyására köte-
lezett személyt egy repülőgép fedélze-
tén rendőri kísérettel küljöldre szál-
lítják. Miután az Egyezmény 5 cikke
1. bekezdésén a belső jog szerinti tör-
vényesség betartását kell érteni. a ki-
toloneolas uégrebajtására irányadó
lényeges anyagi és eljárási szabályo-
kat jogszabályban kell rendezni.

A személyes szabadsághoz való jog
- így például kitoloncolás jogcímén
történő - korlátozásakor a szükséges-
ség és arányosság követelményét érvé-
nyesíteni kell. Az arányosság része,
hogy a korlátozás folytán esetleg bekö-
vetkező és eleve ki nern küszöbölbető
sérelmek eljagadható mérvű enyhítésé-
re garanciák legyenek. Megfelelő ga-
ranciák nélkül a szabadságelvonásra
lehetőséget adó jogszabályok alkot-
mányszerűsége válhat kétségessé. Az
Egyezmény 5 cikke 1. bekezdésének fJ
pontjára, illetve az Alkotmány 55. §
(l) bekezdésére figyelemmel a kitolon-
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colás oégrebajtásánah modjára uonat-
leozo eljárási szabályole hiánya uisz-
szásságot eredménvezett.

Az det hez való jog védelme az ál-
lamnak nem pusztán azt a kötelezettsé-
gét jelenti, hogy az egyes emberek élet-
hez való alanyi jogát ne sértse meg. ha-
nem azt is, hogy annak védelméről a
jogaikotás útján, illetve szervezési in-
tézkedésekkel gondoskodjék. Az emlí-
tett kötelezettség magában foglalja azt
is. hogy amennyiben valaki a rendóri
kénvszerintézkedés során váratlanul
meghal. az állam az élethez való jog sé-
relme okainak és körülményeinck fel-
derítését pártatlanul, a rendelkezésre
álló bizonyítékok teljes körének szám-
bavételével biztosítani kötelcs. Az in-
tézmény fennállása alatt az országgyű-
lési biztosok már több olyan beadványt
is vizsgáltak. amelyekben a panaszo-
sok a rendőrségi eljárások során, illetve
a rendórsegí épületekben bekövetke-
zett rendkivüli halálesetek vizsgálatát
kifogásolták. A 23/1994. rx 26.) BM
rendelet 6. § b) pontja értelmében
a rendkivüli halálesetet annak a rendőr-
kapitányságnak kell kivizsgálnia, amely-
nek illetékességi területén a halál be-
következett. illetve ahol a holttestet
megtalálták. Az idézett jogszabályi ren-
delkezes eredményeként a rendőrök
közeli ismerőseik, gyakran közvetlcn
munkatársaik ügyében kénytelenek
vizsgálódni, ami alkalmas arra, hogya
kívülállók. leülönösen a haláleset miatt
amúgy is zaklatott lelkiállapotú hozzá-
tartozók számára az eljárás korrektse-
gét kétségessé tegye. Különoscn igaz
ez akkor, amikor a rendórség a rendkí-
vulí haláleset körülményeinek felderí-
tését celzó államigazgatási eljárás alatt
egy olyan fontos tárgyi bizonyíték vizs-
gálatát visszautasítja. majd azt megsem-
misíti. mint amilyen a leülföldi rendkí-
vuli halálesetének körülményeit rögzí-
tó videofelvétel volt. Az említett eljárás
a 23/1994 (X. 26.) BM rendelet ll.
§-ával is ellentétes volt. ami előírja.
hogya "rendkívüli haláleset kivizsgálá-
sa során az eljárási cselekményeket úgy
kell végrehajtani. hogy azok adatai egy
későbbi. esetleges büntetóeljárásban
bizonyítékként felhasználhatók legye-
nek". A Júi!j'öfdi rendleiuuli balálese-
tenele leorulményeit uizsgáló rendőrségi
eljárás CI oonatleozo eljárási szabálya-
kat megsértette, ésajogállamiság részét
I"épező leorrelet eljáráshoz való joggal
összefzl&f!,ő uisszásságot okozott.

Az országgyülési biztosok az éves
beszámolójukban az Országgyűlésnek
szóló ajánlásként már több alkalommal
- mindeddig sikertelenül - kezdeme-
nyeztek jogszabály-módosítást annak
érdekében, hogy az olyan rendkívuli
haláleset körülményeit. amelyben a
rendórség is érintett, egy független
szerv, így például az ügyészség vizs-
gálja meg.
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Az állampolgári jogok országgyűlési
biztosa ezért javasolta. hogy
a) a belügyminiszter e vizsgálat megálla-

pításai, valamint az Europa Tanács
Parlamenti Közgyülése említett aján-
lásában foglaltak alapulvételével kez-
deményezze a kitoloncolási eljárásról
szóló jogszabály megalkotását;

b) az igazságügy-miniszter a Magyar
Köztársaság lJgyészségéröl szóló
1972. évi V törvény, illetve a bel-
ügyminiszter a 23/1994. (X. 26.) BM
rendelet módosítását kezdeményez-
ze annak érdekében, hogya rend-
őrségi létesítményekben, illetve a
rendőrségi eljárások során bekövet-

kezett rendkívüli halálesetek körül-
ményeit független szerv vizsgálja:

ej a belügyminiszter saját hatáskörében
intézkedjen annak érdekében. hogy
a légi toloncot megelőző orvosi vizs-
gálat a kiutasított személy pszichés
állapotára is kiterjedjen Szabályozza
az olyan személy kiutaztatásának
végrehajtásával kapcsolatos teendő-
ket, aki a szállításával járó megterhe-
lést egészségi vagy mentális állapota
következtében átmenetileg nem vagy
csak különleges feltételek mellett
képes elviselni.

(OBJ-l 1004/2001. számu ügy)

A iogalkotásról szóló törvénYiavaslat
az alkotmányügyi bizottság elött

A február közepén össze ülő Ország-
gyűlés folytatja a jogalkotási szabályo-
kat tartalmazó törvény vitáját. Az Alkot-
mány- és Igazságügyi Bizottság no-
vember 24-én tárgyalta a jogalkotásról
szóló T!lJ488. szárnú törvényjavaslatot
és az azokhoz benyújtott 69 módosító
indítványt. A Társaság a Szabadságjo-
gokért ('fASZ) több javaslatot fogalma-
zott meg, különös tekintettel a jogalko-
tás nyilvánosságára. A törvényjavaslat
szövege elérhető az Országgyűlés hon-
lapján (www.parlament.hu), Az alábbi-
akban Faur Márta összeállírásából
emeljük ki a legfontosabb elemeket.
- A szakmíníszter koteles lesz biztosí-

tani, hogya kormány elé terjeszten-
dő jogszabály tervezetéről véleményt
nyilváníthassanak az állampolgári jo-
gok országgyűlési biztosai. továbbá
a nemzeti es etnikai kisebbségek
országos önkormányzatai. (36. §)

- A bizottság támogatta azt a módosító
indítványt. miszerint "a véleménye-
zésre bocsátott jogszabálytervezete-
ket, valamint az azokhoz kapcsolódó
elóterjesztéseket vagy szakmai indo-
kolásokat közzé kell tenni a jogsza-
bályt előkészítő mínísztéríum honlap-
ján.", illetve ha a közzétett törvény-
tervezet más törvény rendelkezései
legalább egynegyedének módosítá-
sára irányul, akkor a módosítani ki-
vánt törvényt a módosításokkal egysé-
ges szcrkezctbcn szintcn közzé kell
tenni a honlapon. "A jogszabályt elő-
készítő minisztérium honlapját a véle-
mények. javaslatok fogadására alkal
massa kell tenni. továbbá meg kell
jelölni a véleménynyilvánításra nyitva
álló határidót." Hasonlóan vélekedtek
arról az indítványról. amelynek értcl-
meben a véleményezesi határidő egy-
ségesen a tervezet megkülclésétéSl

(közzététclétól) számított legalább 30
nap legyen. Ez alól egy kivétel van,
mert "indokolt esetben a Miniszterel-
nöki Hivatal vezetoje engedélyezheti"
a rövidebb. de legalább 5 munkana-
pos, átfogó vagy nagy terjcdelmú jog-
szabályesetén a 10 munkanapos ha-
táridót", Mi történik a beadott észreve-
telekkel? "A jogszabály előkészítője
mériegelí a véleményezó észrevételeit,
és az észrevételekról. valamint az el-
utasított észrevételek esetében - a
nyilvánvalóan alapralan észrevételek
kívételével - az elutasítás indokai ról
a honlapján összefoglaló jelleggel
tájékoztatást ad."

- Az eredeti javaslat szerint csak azok-
ban a kérdésekben lehetett volna véle-
ményt nyilvánítani. amelyek az illető
által , képviselt és vedett érdekeket. il-
letöleg társadalmi viszonyokat és cso-
portokat közuetlenül érintik." A köz-
vetlenul kifejezés kikérült javaslatból a
bizottság döntése szerint. Ebből kovet-
kezik, hogya szakrninisztérium nem
hivatkozhat arra, hogy az adott társa-
dalmi szelvezet a véleményét .,érintett-
ség hiányában" nyújtotta be, és ezért
azt nem kell figyelembe vennie, így
megvalósul hogya véleményez és
jogát bárki gyakorolhatja. (38-39. §)

- A bizottság elfogadta azt a módosító
javaslatot, amelynek alapján az Or-
szággyülésnek vagy bizottságainak a
törvényjavaslattal kapcsolatos ülései-
ról szóló jcgyzókönyveít az Ország-
gyúlcs honlapján közé kell tenni.

- Ugyanakkor nem támogatták azt a
TASZ-tól származó módosító javasla-
tot, amely kimondta volna. hogya
jogszabálytervezetek közérdekú ada-
tok, valamint azt sem. hogya nunisz-
tériumok költségtérítés ellenében kö-
telesek legyenek a kért tervezetet
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postai úton megküldeni a (kisebb, vi-
déki) civil szervezeteknek. A jövőben
nem lehet majd a jogalkotási eljárási
szabály megsértése miatt a kormány-
hoz panasszal fordulni, hál' lehetsé-
ges. hogy helyette a Miníszterclnöki
Hivatalt vezető miniszter lesz a "pa-
naszfórurn" .

- A 47 §-ból, amely a nem kormány-
zati szervek általlefolytatott jogsza-
bály-előkészítési eljárásról rendelke-
zik, kíkcrült az a szabály, amely előírta,
hogy az Európai I3izottsággal, az Eu-
rópai Központi Bankkal és az Európai
Unió tagállamaival történó egyeztetési
szabályokat ezekben az esetekben is
figyelembe kell venni.

- A bizottság szerint az Országgyűlés
házszabályát kellene módosítani,
hogy minden olyan társadalmi szer-
vezet, amely egy-egy törvény javaslat-
hoz érdemi álláspontot nyújtott be,
meghívást kapjon a témát tárgyaló il-
letékes parlamenti bizottság ülésére.

- Az eredeti törvényjavaslathoz képest
változás: ..A Magyar Közlönyt a megje-
lenésével egyidejűleg az erre a célra
fenntartott honlapon hárki számára in-
gyenesen hozzáférhető módon közzé
kell tenni." A Magyar Közlönyön kívül
a kormány. a rninisztériurn és az orszá-
gos hatáskörű szcrv hivatalos lapjait a
megjelenésükkel egyidejűleg az adott
szerv honlapján bárki számára ingye-
nesen hozzáférhető módon közzé kell
tenni. Ha a helyi önkormányzat saját
honlapot tart fenn, akkor a rendeleteit
bárki számára ingvencsen hozzáférhe-
tő módon azon is közzé kell tennie.
(55-57 §)

- Továbbá. a Törvények és Rendeletek
Hivatalos Gyűjteményét, illetve a
Hatályos Jogszabályok Gyűjtemé-
nyét ..elektronikus formában, az erre
a célra fenntartott honlapon bárki
számára ingyenesen hozzáférhető
módon közzétegyék" megfogalma-
zásra módosulr a szöveg. 'Ie hát a
Törvények és Rendeletek Hivatalos
Gyűjteményét évenként, a hatályos
jogszabályok Gyűjteményét a válto-
zások haladéktalan átvezetésevel er-
re a célra fenntartott honlapon bárki
számára hozzáférhetővé kell tenni.
Üzleti célú felhasználás esetén kor-
mányrendelet szabályozhatja a díjfi-
zetést. (59 §)

- Az adatvédelmi ornbudsman javaslatát
támogatrák a parlamenti pártok. a mi-
niszrcri jogalkotási terv közzétételéről
a miniszter. illetőleg az általa kijelölt
személy. a jogszabálytervezerek mi-
nisztériumi honlapon való közzétételé-
ről a rniniszter. illetőleg az általa kijelölt
személy gondoskodik. Végül, az ön-
kormányzati rendelet közzétételéről az
önkormányzat jegyzője gondoskodik.

Gyerekes hatórsértök
Két osztrák újságíró többször is átlépert
a lassan légiessé tett osztrák-magyar
határon a Fertő tó közelében, tesztelve
az ellenőrzési rendszer éberséget, biz-
tonságát (Magyar Hírlap, 2004. január
30.) Élményeikről a News osztrák heti-
lapban számoltak be, fotókkal. térkép-
pel is színesítve beszámolójukat. Az új-
ságírók fényes nappal. a Pamhagen és
Andau közötti határszakaszon jutottak
át osztrák területre, akadályok nélkül.
Az osztrák katonák látták, sőt szinte

barátságosan üdvözölték őket. A határ-
órség szóvivóje szerint ez élthetetlen és
gyermeteg kísérlet. Három éve ugyanis
a magyar és az osztrák határőrök
együtt szervczik a szelgálatot a közös
határszakaszon. Így csak az egyik olda-
lon óriznek. ellenőriznek. Az adott he-
lyen az osztrákok voltak a sorosak.
I3ezzeg. ha a magyarok lettek volna.
úgy nem ússzák meg ilyen szárazon az
újságírók! Mint tudjuk, agyerekeknek
is csak egy része bukik le ...
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Migráció és/vagy kettős állampolgárság
Az RMDSZ elemzései szerint Erdélyben
14-15 százalékra tehető azok aránya,
akik magyar állampolgárság birtokában
áttelepülnének Magyarországra. Régión-
ként 7 és 22 százalék között mozognak
az arányok Romániában (Népszabad-
ság, 2004. január 17.). Ez elég komoly
ellenérv a kettős állampolgárságot álta-
lános gyógyszerként tekintók számára,
azaz éppenséggel bizonyíték a migráció
növekedésére.

A vajdasági magyarok szerint a migrá-
ciós hatásokat vizsgáló külügyminiszté-
riumi elernzés téves alapról indul, mert
éppen az eddig gyűjtött ötvenezer alá-
írás a bizonyíték, hogy az aláirók nem
akarnak tömegesen áttelepülní. Ugyanis
aki akart, már állampolgárság nélkül is
átköltözött Magyarországra vagy más
európai államba, a bombázások vagy
éppen a behivók elől menekülve. Feb-
ruárban lesz a MÁÉRT ülése, ahol a
külügyérek bemutatják a tanulmányt.
Addig pedig gondolkodhatnak a politi-
kusok, rniként viszonyuljának a szülö-
földön boldogulásra "kárhoztatott" ha-
táron túli magyárok 13 év alatt legalább
félmilliós kivándorolt tömegehez.

A sokféle érveléshez az érdeklődök
figyelmébe ajánljuk, hogy a 800 ma-
gyarországi középískolás körében vég-
zett friss fclmérés (Educatio) szerint a
mai tizenévesek 10 százaléka egy időre
vagy állandóan külföldön képzeli CI
felnőtt életét. Az értelmiségi szülók

gyermekei körében ez az arány az átlag
kétszerese. A gyerekek negyede úgy
gondolja, hogy itthon vagy külföldön
luxuskörülmények közötr él majd, míg
öt százalékuk szerint felnőttként lesz-
nek anyagi gondjai. lellát a határon túli
fiatalok közül azoktól várható a sZLIl6-
földön maradás. akiknek szüleí nem ér-
telmiségiek, és nem vágynak többre,
mint normál polgári jólétre. városi élet-
re, saját házra a zöldövezetben, ahogy
magyarországi korrársaík. Kérdés, hogy
ez megvalósítható-e a szülöföldjükön.

A foglalkoztatási kvóta
A foglalkoztatáspolitikai és munkaugyí
miniszter meghatározta. hogy 20()ií-ben
egyidejűleg összesen fl4 ezer f6 külföl-
di foglalkoztatható engedéllyel (Ma-
gyar Kozlony, 2004/7 sz.). 2003-ban a
kiadott engedélyek száma vagy 20
ezerrel maradt alatta a kvótának. Azt.
hogy a jogszabály vagy nemzetközi
egyezmény alapján valójában hány kul-
földi dolgozott az országban, senki sem
tudja. Vajon a kvóta szerény emelése
kapcsán - éppen az ELJ-csatlakozás
évében, amikor még kevesebb lesz a
kiadandó engedély az uniós polgárok
rniatt - kikre számít a foglalkoztatási hi-
vatal? Csak nem a környező országok-
ból érkezókre?
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A hónap idézete
Jiri GnlSJ cseh író ~ most éppen bécsi
nagykövet ~ lett a PEN Klub új elnö-
ke. Ennek alkalmából beszélgetett
vele Szászi júlia Bécsben. Pályájaról.
irodalmi elképzeléseiról. es persze új
elnöki ambícióiról esett szó, majd ez-
zel zárta az interjút: "A kis nyelvek
irodalmának közvetítésct fontosluk
rartom. de nem úgy, hogy harcolunk
a nagyok ellen. Nem ezek jelentik a
veszélyt, hanem a leegyszerűsítés,
vagy az, hogy az identitás keresése
gyLilöletbeszédre ragadtatja a kisebb-
ségeket. Mi, közép-európaiak ezzel
nagyon is tisztában vagyunk. hiszen a
legrosszabb hagyományaink közé
tartozik az ilyesmi. Nekem személy
szcrint lesújtó élmény volt a beszél-
getés Csurkaval ~ fel is idézrem ezt
egyik esszémben ~, egyszerűen nem
értettem, hogyan lehet visszatérni eh-
hez a nyelvezethez. amelye térség-
ben már annyi szenvedést és halált
idézett eló. A nemzetközi PEN Klub
tiszte a harc a szólásszabadságért. De
tudatosítanunk kell, hogy a szólás
szabadsága nem azonos a gyúlőlkö-
dés szabadságával." (Népszabadság
20()!!. január .2)

Önnek 1% - de a menekülteknek többet [elentl
_~----------\r> _r----- <:» -----
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A szernélyi jövedelemadó törvényi sza-
bályai lehetövé teszik, hogya magán-
személyek is rendelkezzenek a befize-
tendő adójuk egy-egy százalékaról. Az
egyiket ~ külön törvényben meghatá-
rozott feltételek esetén ~ alapítványok-
nak, társadalmi szervezeteknek vagy
nevesitett közintézménynek juttathat-
ják, míg a másikat egyháznak vagy a
költségvetési törvényben megjelölt ki-
emelt költségvetési előirányzatnak.
Amennyiben Ön fontosnak tartja, hogy
adója összesen két százalékaról köz-
vétlenül döntsön, éljen a törvény adta
lehetőséggeJl Ezzel komoly segítséget
nyújthat egy-egy szel-vezetnek. (Felhív-
juk a figyelmet, hogy erre csak akkor
van módja, ha egyetlen szervezet ré-
szére ajánlja fel adóját, mert az egynél
több társadalmi szel-vezet számára tett
minden rendelkezo nyilatkozatot az
adó hatóság automatikusan érvényte-
lennek tekinti.)

A Mencdék ~ Migránsokat Segítő
Egyesület is jogosult a felajánlások fo-
gadására. Kérjük, hogy adják idén is
befizetett adójuk 1 százalékát az egye-
sületnek. A támogatási összeget, a múlt
évihez hasonlóan, menekült gyerme-
kek táboroztatasára szeretnénk fel-

Karácsonyi aiándékok a bencés diákoktói
2003. november l l-en. Szent Mártori
napján meghívást kaptam Parinonhal-
mára. hogy az iskolanapon eloadást
tartsak a Magyarországon éló menekul-
tek helyzetéről. A gimnázium hagyo-
mánval szerint Szent Márton napján ~
a ricvadóra emlékezve -- egy csoport
áll a közóppontban. így 2003-han a vá-
lasztás a menekültckre esett.

Már délelőtt megérkcztcm a rncnckült
napi rendezvényre, ahol pczsgctt az
élet. Bolhapiac. jósda, koncert, sportren-
dczvényck. számtalan édesség és más
ételek fogadták a látogatókat Mindcn-
nek :u volt a cclia. hogy adományokat
gyCíJtscl1ek :1 mcnekultcknck. Némi
pénz tejében ehcttern-ihattam, vásárol-
haltam, kencertet hallgathattam sör
ml'g kígyót is simogathattam. Igen jól
éreztem magam, és árnuldoztam a fiata-
luk kreatívitásán. ötleteini ií36 ezer forint
gyúlt össze, amelyet a befogadóállo-
máson éló menekülrek karácsonvi aján-
dékára száritak. :\lag;lllszemélvek, fiata-
lok iisszdogjs:tból a Mcnedék Egyesü-
let történetében ez volt az eddigi lcgn:l-
gyobh adománygyújtés. Ebből az osz-
szegból a Bicskén és Debrecenben dol-
gozó kollégáink vásároltak különféle
ajándékokat (édességeket, játékokat,
élelmiszereket. sót a nagyon fontos tele-
fonkártyákból is jutott), melyek a kará-
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csonyí ünncpségen találtak gazdára.
A bicskci befogadóállomáson szerve-
zett ünnepségre a bencés diákok egy
csoportja is eljött. Citerazenekáruk mú-
sorával szebbe tették az estét, majd sze-
mélyesen kíosztották az ajándékokat.
A Pannonhalmi Bencés Gimnázium jó-
voltából idén szamos menekült gyerek
és felnőtt kapott karácsonyi ajándékot.

A menekültek és a Menedék Egyesü-
let dolgozói nevében köszönörn'

Beke Dorottya

1
I
I
í
I~ ...

,
... ..1

használni. A kitöltött rendelkezo nyilat-
kozat a hírlevelhez mcllókelten találha-
tó, amelyet csak borítékba kell tenni.
és az adóbevallással együtt beadni.

Előre is köszonjűk ~ a menekültck
nevében is ~ szives támogatását.

EUMC
2004. februór 6-ém került sor az MTA
Kisebbségkuhtfó Intézet Nemzetközi Mig"
ródós és Menekültügyi Kuta ontja
szervezésében ~ R nelle"
neuég Európai meg ctl
(EUMC)közösen a kisebbség" es ogve e"
lemmel foglalkozó magyarországi szerve"
zetekről szóló projekt ismertetésére.
. A rendez'Iény házigazdája Sik Endrevolt,
előadást tartott Korocs Gábor (az EUMC
munkatársa) a rasszizmusról és az idegen"
ellenessegről oz EU megközelítésében.
FleckGáborbeszámolf egy helyzetjelentés"
ről: vaion milyen II kisebbségek helyzete
o hazai oktatásban? Koszeghy Lea a ku-

azpont jövőbeli terveit ismertette
osszizmus és idegenellenesség terén.

Bevonhatók-e a menekültek a menekültügyi politikába?
Ezt a témát tárgyalta a londoni szék he-
lyú ernyószcrvczct, az Európai Mene-
kültckkel és Száműzöttekkel foglalko-
zó Tanács (ECRE) a Gentben, 2003. no-
vember 12~14, között megrendezett
konferenciáján.

A meghívott civil szervczerek véle-
ményére voltak állítólag kíváncsiak
hogy azokat összegezve eljuttathassák
az EU illetékes szerveihez. hiszen igen
nagy a távolság a szabályozásról. poli-
tikáról döntők és a menekülteket segí-
tők között. Az ECRE e kezdeménye-
zésével ezen igyekezett segíteni.

Úgy túnik, nehéz megtalál ni a mód-
iát, miként tudnak egymással folyama-
tosan tartalmas és nem csak formális

párbeszédet fenntartaní :IZ európai civil
szervczctek anélkül, hogya hasonló
nagyszabású konferenciákba belehal-
nának a résztvevók.

A hosszúra nyúlt eloadások és a ro-
vidre szabott viták csak erősítettek ke-
telvcimet. miként lehetne megalkotni
azt a szcrvczet: rendszert, amelyben
a tagállami - l'S rövidesen a magyar -
civil szcrvczódések. es soraikban a me-
nekültek. olyan profik, fegyelmezettek
és elórelátóak lesznek, hogya késziikí
uniós normák megalkotásában hatóko-
nyan vesznek részt. Ehhez clsó 1t~pt'S-
ként itthon kell ennek alapjait megte-
rernteni.

13őszc Barbara
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Kivándorlók kalandos szökései

Balás Robert szerkesztésében jelent
meg a Meneleulés - Kivándorlók ka-
landos szoleései (Panoráma Könyvek,
2(04) című kötet, amelyben magyaror-
szági vagy erdélyi kivándorlók mesélik
el, miként került sor avasfüggönyön
keresztüli kivándorlásukra. A sokféle
életút nincs tanulságok nélkül. Egy tör-
ténetet idézünk.

Dancs Rózsa Érrnihályfalván szüle-
tett. és Torontóban találta meg maga
cs gyermekei számára a boldogulást.
Könyvtár-magyar szakos tanárként az
1980-as években sok okból elvágyott
a romániai életből.

Az első nehézség az útlevél meg-
szerzése volt. "Két tábla, pult alatt
szerzett magyarországi mogyorós cso-
koládéval, fél liter magyar barackpá-
linkával. egy karton Kent cigarettával
b egy kiló babkávéval szereztem
meg. Pontosan emlékszem, július 17-én
reggel nyolc óra harmincöt perckor
sikerült átnyújtanom a becses nejlon-
zacskót az illetékesnek. Hajnali öt óra
negyvenötkor kiálltam arra az utcasa-
rokra, amelyen az útlevélosztály alkal-
mazottjának minden nap át kellett sé-
tálnia ahhoz, hogy a hivatalba érhes-
sen, és vártam. Órákon keresztül vár-
tam. míg egyszer valóban felbukkan a
sarkon. Teketóriázás nélkül a kezébe
nyomtam a csomagot, sok sikert kí-
vánva érettségizett kislánya jövőjéhez ..
Hatott a gesztus, és délután öt óra
húszker a kezemben volt a zöld köny-
vecske. Soron kívül, vagvis a sorok
után. Az utolsó, otthon megélt másfél
esztendőnek minden szerdáján beáll-
tam ugyanis a sorba a rendőrségen,
hogy az ablakocskánál közölhessék
velem a vízumkérésemet újból eluta-
sították.

Csak a férjem tudott lassan formáló-
dó clvándorlási szándékom róI. Abban
egyeztünk meg, hogyagyerekekkel
clóremegyek, és ő majd utánunk jön.
[' . .J A Budapestre tartó utasokban Ko-
lozsvár után a felszabadultság nyugal-
ma rendszerint a veszély érzésével tár-
sult. mcrt a vámvizsgálat mindig hoz-
hatott kellemetlen meglepetéseket.
A fülkében - alvó gyermekeimen kívül-
egy fiatal lány ült. A Brassó melletti
Hosszúfaluból utazott a vőlegényéhez,
és az érzelmeibe kapaszkodva nem félt
ct vámosoktói. Ami azt illeti, nekünk
sem volt mitól tartanunk, mert jószeri-
vel nem is volt csomagunk.

A vámvizsgálatot végző tiszt jóképű
volt, illatfelhőben pásztázta végig a fia-
tal útitársnót, és kizárólag vele törődve
kérte el az útlevélemet. Egyszer csak,
minden átmenet nélkül, durván kirán-
totta alvó kislányom feje alól az utazó-
táskát, amelybe a gyerek az apróságait
csomagolta. és elegánsan hosszú ujjait
a babaruhák alá merítve. kihúzta on-
nan az Ex libris mint irodalmi illusztrá-
ció című szakdolgozatornat.

Tudtam-e eddig, hogy egyáltalán ve-
lünk van ez a disszertáció, vagy csak
szó volt arról, hogy a magyarországi
barátnőmnek ajándékoznék egy pél-
dányt belőle az anyaggyűjtésben nyúj-
tott segítségéért, ma sem tudnám meg-
mondani. De a táskában volt, és ez a
pacsulis díszkan tudta, hogy honnan
kell kitépnie. A gyerek feje alól, ahova
még az apja helyezte gondosan a bras-
sói állomáson.

Tudták Nagyváradon is. Mert onnan
egy hivatalosan kirendelt bizottság már
várt Biharkeresztesen, mire befutott a
vonat a határállomáson. hogy átfésülje
a dolgozatom 235 oldalát, kutatván a
sorok között a párt- és államellenes je-
gyeket. Amíg a társaság a szomszédos
fülkében olvasott, és vitatta. hogya
mottóként használt Illyés Gyula-vers-
sor a művészetek testvériségéről ele-
gendS bizonyítéka-e a hazaáruló osz-
tályidegenségemnek, addig a határőr-
ség sorfalat állva a peronon várt a letar-
tóztatásomra.

Másfél órát veszte ge It a szerelvény,
a nyári kánikula kezdett előtörni, már a
katonák is hangoskodtak, hogy rni lesz
végre. 1. . .1 »A könyv itt marad. Most
magukat elengedem, írok egy jegyző-
könyvet. s amikor majd visszajönnek,
tisztázzák a dolgot. A könyvet lefoglal-
juk, addig eldöntik, hogy mi lesz
magával.« Az a jegyzőkönyv most is
megvan. Akkor csak meredtem rá,
mint egy ostoba kérdőjelre- hogy Iehe-
tett ezeknek ilyen szirnat juk' Honnan
tudhattak, hogy ez a dolgozar abban a
táskában van? [' ..l

A titok csak évekkel később derült
ki, válásom során: egy »szekus« besú-
gó felesége voltam, akinek kijelölt
alanya gyermekeinek édesanyja volt,
a magyar szakos tanár feleség - én.

Eme első stáció után következett a
többi. Jóval később, az ausztriai mene-
külttáborban ért utol egy váddal terhes
magyar értelmiségi kérdése, hogy mi-

ért kellett disszidálnom, miért nem ma-
radtam az anyaországban? L . .l hivata-
los befogadási kérelmemet már évek
óta ismételten visszautasította a ma-
gyar állam. Sem mint magyartanárra,
sem mint egyszerű magyar ajkú halan-
dóra nem volt szükség ott, ahol gyak-
ran románnak titulálták az erdélyi ma-
gyart, oláh cigánynak aki púpként
csúfítaná el a nemzet gerincét, ahol ve-
zető állást betöltő személyiség három-
szor kérdezte újra Sepsiszentgyörgy
magyar nevét, és elfordult tőlem, hogy
együgyüségem miatti felháborodását
leplezze: »Nahát, hogy még a saját fa-
luja nevét sem tudja'« - morgással.
Az már csak mellékzöngéjc ennek
a nyaralási rapszódiának, hogy egy hó-
nap alatt harminckétszer fordultunk
vissza Ferihegyről, mert a Svédország-
ba induló repülőgépre nem szállhat-
tunk fel érvényes útlevél nélkül. Annak
immár a magyarországi érvényessége
lejárt, más megoldás híján végül a I-Ie-
gyeshalom felé induló vonatra váltot-
tam jegyet.

Arról viszont egy gorombácska sző-
ke határőr leszállított a határállomá-
son, két bordám közé nyomva piszto-
Iyát, miután ajánlotta, hogya két gye-
rekemmel vessem magamat a Dunába.
de ő Ausztriába ki nem enged bennün-
ket. Becsületére szolgáljon, diszkréten
végezte a dolgát: amikor kértem, hogy
a gyerekeimet ne ijessze meg, letakarta
a fegyverét, és úgy lökött le a vonatról,
mintha udvariaskoclott volna, csak a
rnozdulata su tára torzult."

A vonat sokáig vesztegeIt, de sze-
rencsere az útleveleket visszakapták.
Amikor aztán az ellenkező irányból
több vonat is befutott, és a kislánynak
pisilnie kellett, a kisfiú pedig enni
akart, kiengedték őket az állomás te-
rületére a mamával együtt. A bécsi vo-
nat éppen indult, gyorsan felugrottak
rá. A vonat hamar kifutott, és az oszt-
rák egykedvű vámosok, határőrök pe-
dig már nem sokat kérdezősködtek
a kupéban.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
A hírlevelet gondozta o Sík Kiadó Kft.
Tipográfia, tördelés: Beck Bojánka

Nyomás: Nagy és Iórsn Nyomda
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A külföldiek személyiadat-
és lakcímnyilvántartása

Az idegenrendészeti nyilvántartáson
kívül az itt huzamosan élő. tehát nem
csupán látogatóba érkezett vagy turis-
táskodó külföldiek bekerülnek - a ma-
gyar állampolgárok mellé - a szernélyí
adatokat és lakcímet tartalmazó nyil-
vántartásba. A 9/2004. CI.31.) kormány-
rendelet szerint három munkanapon
belül kötelesek bejelentkezni Ca sze-
mélyi adatok és a lakcímadatok meg-
adásával) az okmányirodában. A köte-
lezettséget mikortól kell számítani'
a) A külföldröl hazatérő magyar állam-

polgárok esetében a magyarországi
lakóhelyre való beköltözéstől,

b) a bevándorlási, a letelepedési enge-
dély, illetve májustói az EGT-polgár
tartózkodási engedélyének kézhez-
vételétől,

c) a menekültként elismert külföldinek
pedig e határozat jogerőre emelke-
désétől.
A külföldiekkel kapcsolatosan az ide-

genrendeszet és alakcímnyilvántartó
adatokat egyeztet egymással, értesítik
egymást az adatok változásáról. A lak-
címbejelentést változatlanul, a rendelet
mellékletében szerepló nyomtatványon
kell teljesíteni, és azt a szállásadónak is
alá kell írnia. A bejelentéshez a személy
azonosításához alkalmas okmányt, en-
nek hiányában az említett engedélyről
szóló határozatot kell bemutatni.

A személyi igazolványt február óta
nem csak a 14. életévét betöltött ma-
gyar állampolgárnak, hanem a beván-
dorolt, a letelepedett és a menekült-
ként elismert külföldinek is kiállítják.
A letelepedettek, bevándoroltak esetén
az engedélyben szereplő érvényesség
szabja meg a szernélyi igazolvány érvé-
nyességi idejét (a meghosszabbítást
annak lejárta előtt 60 nappal kell kér-
ni) A külföldiek személyi igazolvá-
nyának alapszíne sárga. Az igazol-
vány kiállításakor fontos tudni, hogy
a külföldieknek csak akkor kell bemu-
tatni a születésí, házassági anyakönyvi
kivonatot, ha itt anyakönyvezték eze-
ket az eseményeket. A menekült pedig
nem körelezhetö útlevele bemutatására,

ellenben a bevándorolt és a letelepe-
dett igen (ha van neki). Közös szabály,
hogy a lakcímkártyát minden esetben
be kell mutatní, akkor is, ha valaki idő-
közben újabb és újabb címekre költö-
zik, hiszen a lakcímkártya értelme ép-
pen ezen aktuális adatok követése. Ha
valamilyen adat nem egyértelmű, nem
lehet az ügyfelet elküldeni, hanem az
okmányiroda és a BÁH nyilvántartása
köteles egymással egyeztetni.

Megszűnik a személyi igazolványra
való jogosultság, és az igazolványt
8 napon belül le kell adni, ha azt az el-
járó hatóság nem vette el, feltéve, hogy
a) a magyar állampolgár bejelenti a

lakóhelye szerinti jegyzőnek, hogy
külföldre kíván telepedni;

b) megszűnik a magyar állampolgár-
sága;

c) a külföldiek említett tartózkodási
engedélyét visszavonták (például
azért, mert bejelentette az idegen-
rendészeti szervnél, hogy végleg el
akarja hagyni az országot); vagy

d) a menekültkénti elismerését vissza-
vonták, és nem lett belőle állampol-
gár, bevándorolt vagy letelepedett
külföldi.
A bevándorolt, letelepedett, illetve

májustói az EGT tartózkodási enge-
déllyel rendelkező polgár az első lak-

címbejelentését az engedélyezési eljá-
rás keretében köteles teljesíteni.

A személyi igazolványba a bevándo-
rolt vagy letelepedett külföldi utónevc-
ként a megfelelő magyar formát kell
bejegyezni, ha a bevándorlási, letele-
pedési engedély, továbbá a lakcímnyil-
vántartás azt tartalmazza. Ez elsősor-
ban a határon túli magyarok érdekét
szolgáló szabály.

Általános szabály, hogy mindenki
köteles a személyi igazolványát magá-
nál tartani, a hatóság kérésére azt fel-
mutatni, elvesztését haladéktalanul be-
jelenteni az okmányirodán, és tilos azt
letétbe vagy biztosítékul adni, netán
másra átruházni.

A jogalkotó figyelmessége, hogy
februártól, kérésre, emlékbe mindenki
visszakaphatja érvényteleníten szemé-
lyí igazolványát, a külföldiek is. Sőt, az
elhalt személy hozzátartozójár is megil-
leti ez a lehetőség.

Személyi igazolvánnyal utazhatunk
Májustói - ha az Országgyűlés elfo-
gadja az útlevéltörvény módosítását -
már nem lesz szükség az útlevélre
ahhoz, hogy az EU valamely tagálla-
mába, Izlandra vagy Norvégiába utaz-
zunk. A törvénymódosítás értelmében
az utazás korlátozása (például mert
adótartozása van valakinek) nem érvé-
nyesíthető, így a hazai és az uniós ha-
tóságok között intenzívebb együttmű-
ködés, adatcsere keretében szereznek
érvényt a büntetőeljárási igényeknek
is. Magyarország átadta azt a doku-
mentációt az unió Tanácsa számára,

amelynek révén ez a lehetőség meg-
nyílik számunkra.

A gépkocsival indulók a személyi
igazolvány felmutatásával, külön EU-s
folyosón léphetik át a határt. A szemé-
lyi igazolvánnyal utazás akkor is lehet-
séges,ha az unió külső határát oly mó ..
don lépjük át, hogy Thaiföldről érkez-
ve szállunk le a párizsi repülőtéren.
Most még csak Svájcba, Horvátország-
ba és Szlovéniába utazhatunk útlevél
nélkül. Májustói a magyar határon is el-
fogadják a személyi okmányt az uniós
polgároktól.
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Úiabb magyar állampolgárok
A Központi Statisztikai Hivatal 2003-
ban jelentette meg a magyar állampol-
gárságot szerzettek elsősorban 2002-re
és 2003 első fél évére vonatkozó fonto-
sabb adatait. Ebből kiderül, hogy 2002-
ben a 3188 új magyar állampolgár 54
százaléka nő volt, majdnem felük a
30-59 év közötti korcsoportba tarto-
zott, és csak 22 százalékuk volt 15 év
alatti, mivel a honosítottak harmadának
van kiskorú gyermeke. Nemcsak a nó-
többletet növelték, hanem negyeduk a
nyugdíjasok, valamint a főváros és kör-
nyéke lakosságának számát, hiszen 41
százalékuk itt telepedett le. A városok-
ban élők aránya duplája a községben
élőknek.

A középfokú végzettségűek aránya
11 százalékos volt, míg felsőfokú vég-
zettséggel több mint negyedüle rendel-
kezett. Az állampolgárság megszerzése
előtt 42 százalékuk 3-5 évet, míg 41
százalékuk 5-10 évet élt Magyarorszá-
gon. Ebből is kitűnik, hogya társadal-
mi, gazdasági beilleszkedés végső állo-
mása és nem elősegítője az állampol-
gárság.

2003 első felében az 1830 főből ugyan
31 százalékra nőtt a felsőfokú végzettsé-
gűek aránya azállampolgárságot kapott
emberek között, de például csökkent né-
hány százalékkal az aktív keresők, a felé-

A 2003-ban honosítási kérelmet
benyújtók állampolgársága (%)

Hontalan 1.0

Honosítási,
visszahonosítási
kérelmezők

3160 4282 4453 49163963

A belügyminiszter az EU legutóbbi bel- és igazságügyi minisz-
teri találkozóján bejelentette, hogy Magyarország szívesen ad-
na otthont az unió határőrizeti kérdésekkel foglalkozó ügy-
nöksége számára. Az unióban kéttucatnyi a külsó ügynöksé-
gek száma. és az újabbért- a lengyelekkel vetélkedve - a ma-
gyarok is lobbiznak. Erről mit sem tudva, szép csendben épül-
nek a fokozatosan átjárható határok. Az MTI híre szerint
(2004. február 21.) Nagylaknál akadt fenn egy német rendszá-
mú furgon. A spanyol sofőr egy rornán és hét kínai állampol-
gárságú embert szállított egy 60 centis rejtekhelyen. Jó embe-
rek és az útlevél nélküliek kis helyen is elférnek.

A Balassagyarmati Határőr Igazgatóságori közben lábra
kapott az öngyilkossági és a lemondási hajlam. Egy határőr
tiszthelyettes rejtélyes módon vetett véget életének. Még
augusztusban korrupciós vádakkal tartóztattak le több
munkatársat, és állítólag az öngyilkos tiszthelyettes is részt

Nyilatkozat révén
állampolgárság
helyreállítását kérő

194200 208 212 151

Állampolgárság
megállapítását kérő

4264 44013924 48033935

Állampolgárságról
lemondó

609684 463748728

4363 5386 4388 2991 4100
(6066 fó) 0538 fő) (5934 fő) 0890 ló) (5579 fő)

yilatkozat révén
állampolgárság 272 228 159 236 218
elnyerése

Állampolgárság 3813 4113 4038 4167 Lí938
megállapítása

Teljesített 778 776 626 698 613
lemondás (995 fő) (955 fó) (791 fő) (857 fő) 052 fő)

re zsugorodott a gyermekek és másfél-
szeresére nőtt a nappali tagozatos tanu-
lók aránya. Érdekes, hogy 2002-höz ké-
pest a tavaly állampolgárságot kérel-
mezők között 5 százalékkal nőtt azok
aránya, akik magyar nernzetiségükre hi-
vatkozva kérték a magy:>.r állampolgár-
ságot, és csökkent a menekültként ho-
nosítást kérők száma és aránya. Feltűnő

még, hogy a férfiak között 3 százalékkal,
a nők körében pedig 7,5 százalékkal
csökkent az Európán kívüliek aránya
2003-ra. Ez megint csak alátámasztja
azt a vélekedést, hogy nem, legalábbis
nem megfelelően működik a belllesz-
kedest segítő hazai intézményrendszer,
arra csak a kulturálisan azonos hátte-
rüek - öneróből - képesek.

Határőr Ügynökség?

2

vett a - megfelelő tarifa ellenében az útlevelekbe kiléptető
bélyegző - bepecsételési akciókban, majd feldobta a társa-
ságot a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának cs a
katonai ügyészség nyomozóinak (Népszabadság, 2004. feb-
ruár 14.). Három éven belül ez már a harmadik olyan ügy
volt ezen az igazgatóságon, amelyben 20-30 határőr keve-
redett korrupcióba. A határőrség országos vezetése vizsgál-
ni kezdte az igazgatóságot, és tervbe is vették a vezető fel-
mentését. Ám a megvalósulást elegánsan megelőzte az
igazgatóság vezetőjének felmentési kéreIme, mégpedig
megromlott egészségi állapotára hivatkozva. A kérelmet
saját parancsnoka és a belügyminiszter azonnal elfogadta,
és bogy ne legyen sértődés, a nyugdíjazásáig rendelkezési
állományba belyezve még az országos parancsnok tanács-
adójává is megtették az igazgatóság vezetőjét. Mit segít ezen
a helyzeten egy európai ügynökség ...

OLTAlOMKERESÖK 2004. FEBRUÁR



Három vállalkozó magyar
Az uniós népszavazás kampányában bukkant fel az a mozgósító erővel alig-
ha bíró jelmondat, miszerint a csatlakozás után nyithatunk cukrászdát pél-
dául Bécsben. Ehhez életszerű példákkal szolgálhat három magyar története
(Népszabadság, 2004. február 21.). Vajon milyen változás várható a csatla-
kozás után vállalkozni merő magyarok számára, esetleg mi az, ami változat-
lan marad?
Tamás vájárbóllett vendéglátós, pincér,
majd saját vállalkozást nyitott. A kör-
nyékbeli cégek (Péti Nitrogénművek,
inotai kohó, a székesfehérvári üzemek)
bezárásával az étteremnek is bealko-
nyult. "Döntés elé kerültem, s úgy gon-
doltam, dobni kell egy nagyot, küíföld-
re menni. Valamennyire tudok németül,
de Ausztria nem vonzott, ott nem ked-
velik a magyarokat, Svájcban pedig na-
gyon nehéz munkavállalási engedélyt
szerezni. Anémet nyelvű Észak-Olasz-
országot viszont sokan dicsérték. Vár-
palota környékéről is jó páran dolgoz-
tak ott. szakmabeliek, pincérek, szaka-
csok. Baráti kapcsolatokon keresztül ta-
láltam rá erre a falura. Előbb egyszerű
munkavállalóként akartam kijönni, de
annyi hercehurca volt az engedéllyel,
hogy azt mondtam: ha nem kellek pin-
cérnek, kijövök vállalkozónak. Tudtam,
hogy tele vannak a bolzanói meg a
meranói lapok hirdetéssel, hogy étter-
met, kávézót adnak bérbe. Úgy hittem,
hogy elég némi töke, egy kis nyelvtu-
dás, csekély helyismeret és nagy-nagy
elszántság. Belevágtam. Minden megta-
karított pénzemet beleforgattam, rá-
ment vagy hétmillió forintom. Egy étte-
rem működtetésére bt.-t alapítottam,
felvettem két szakácsot, két felszolgálót
és két pultost. Kifizettem ezer eurót a bt.
alapítására, és egyenként 4-500 eurót az
alkalmazottak munkaszerződésére, ha-
vonta 3500 eurót a bérleti szerződésre,
fizettem a munkabért, új hűtőszekrényt
a konyhába, kicsinosítottuk az éttermet
- de nem jött felénk senki. ['.l fagyos
volt a légkör körülöttünk. Pedig min-
dent elkövettem, hogy befogadjanak.
l. ..l Tulajdonképpen be kellene ismer-
nem, hogy vesztettem. De üres zsebbel
nem térhetek haza. Maholnap ötven-'
éves leszek, gondolnom kell öreg nap-
jaimra is. Én világéletemben kis fizeté-
sű, borravalós szakmában dolgoztarn,
különösebb nyugdíjra nem számítha-
tok. Most egy esélyem maradt. Megint
csak hirdetés útján társammal, a szintén
várpalotai Andrással találtunk egy ká-
vézót Meranóban. Pont jó helyen van,
a sétálóutcában. Szerintem havi hatezer
eurós forgalmat elérhet, a bérleti díj
tetemes, hitel kell. Mivel vállalkozó va-
gyok, adószárnom van, egy éve adó-
fizető vagyok, a bank hatszázalékos
kamatra meghitelezné, ha állítok kezest.
Ha újra kezdhetnérn? Természetesen
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nem vágnék bele. Fiatalon kellett volna
rászánni magam, sok évvel ezelőtt.
Spersze tudnom kellene a nyelvet, így
folyton rászorulok a társamra. Azt sem
könnyű megszokni, hogy errefelé nem
a kiskapukon közlekednek a kereske-
dők. Nincs zsebbe fizetés, nincs áfa-
csalás. Van viszont nagy-nagy összetar-
tás a helyiek között, a külföldi csak
a perifériáról indulhat."

József Strasbourgban kezdett közgaz-
dászként ügynökösködni, export-im-
port tanácsadást végzett, tőke nélkül. Ki-
csiben kezdte, magyar kézműves term é-
kekkel kereskedett, mára már három üz-
lete van Franciaországban, egyre bővül
a magyar bor és a méz import ja. "Várha-
tó ugyan, hogy az EU-tagságunkkal sok
hazai vállalkozó is megjelenik majd a
francia piacon, de annyi lehetőség van,
hogy csak győzzük energiával. Ráadá-
sul, úgy hiszem, nekem már nincs félni-
valóm. Megvetettem itt a lábam, immár
jól beszélem a nyelvet, ismertségem, üz-
letköröm van. ['.l Akik mostanában ké-
szülnek a bővülő európai piacra lépni,
azoknak is azt ajánlom: hosszú távra
rendezkedjenek be. Ezen a piacon szín-
te lehetetlen gyors sikereket elérni. Fon-
tos egy üzlet megalapozása, lassú felépí-
tése, a bizalmi tőke megteremtése. [' . .J
Ijesztgetnek itt is a keleti invázióval, de
mint mindenütt, a franciáknál is csak

a kevésbé művelt réteg dől be ennek.
Előfordul, hogy a belpolitikai gondokat,
a munkanélküliséget itt is a külföldiek
nyakába próbálják varrni. De Magyaror-
szágnak jó a reputációja. S ezt meg kel-
lene őrizni."

László cége másfél évtizede van jelen
a német építőiparban, és már kacsingat
a megújuló energiarendszerek felé is.
Szinte az elsők voltak azt követően,
hogy Németország kétoldalú szerződé-
seket kötött a volt szocialista országok-
kal anémet munkaerőpiacra való belé-
pésről. László előtte is dolgozott már
tervezőként külföldön, és egy tanul-
mányban olvasta, hogyanémeteknél
az építőipar nagy fellendülés előtt áll.
Kezdetben még maga szállította ki a ma-
gyar dolgozóit, ma pedig már száznál
többen keverik a cégnél a maltert. Gon-
dot okoz, hogy a német szabályok sze-
rint a külföldi alkalmazottak legfeljebb
két évig működhetnek ott, így mire be-
letanulnak a németországi technológi-
ákba. már készülódniük kell hazafelé.
"Ha valaki vállalkozóként meg akarja
vetni a lábát Németországban, alaposan
tájékozódnia kell. Én több ezer oldalt el-
olvastam annak idején, mielőtt kijöttem,
s a mai napig tanulom ezt az országot.
A tudatos felkészülés ellenére az elején
sok pénzt veszítettünk, zöldfülűek vol-
tunk. Ugyan ki olvasta el a szerződés
hátlapján, apró betűkkel írott részt?
Örültünk, hogy munkához jutottunk.
De az óvatlanságunk olykor sokba ke-
rült. Előfordult, hogy reklamációk miatt
nem fizették ki a munkánkat, futhattunk
a pénzünk után. Viszont megalapoz-

. tuk a kapcsolatunkat néhány korrekt
partnerrel, akikkel a viszony máig él."

Budapest - angol szemmel
A SUN angol nyelvű napilap kiadói
igazgatója 1998 óta él a fővárosban.
Noha a felesége magyar, a kislánya
hunglish, a brit újságíró bizony észre-
veszi a város kedvező és kedvezőtlen
jelenségeit. Néhány ezek közül (Nép-
szabság, 2004. febmár 14.).

A város még éjszaka is biztonságos,
míg Londonban egyes városrészekbe
be sem merem tenni a lábam. Itt az éj-
szakai élet is sokkal többet kínál, mint
nálunk, ahol a pub este Ll-ker bezár,
és az éjszakai bárok méregdrágák. Fur-
csa, hogy a sört itt a pincér kihozza, míg
az igazi pubban a vendég a pultnál kéri.

A vásárlásnál meg" az volt a szeren-
esém, hogy a sarki boltban nagyon ba-
rátságos emberek dolgoztak, akikkel
az elején mutogatással értettük meg
egymást. Azért vették a fáradságot, és

megtanították nekem néhány termék
magyar nevét. Szóval ott vettem ma-
gyarórákat is. Nagy szerenesém volt,
mert látom, hogya legtöbb üzletben
még mindig nem értik a vevőbarát
viselkedés lényegét. A mosolygás és
a kedvesség még nem általános Ma-
gyarországon.

A helyzet ub'Yan jobb, mint öt éve -
de vannak még problémák. Romániai
barátaim persze csak legyintenek, de
például Horvátországban tudják: a ve-
vőnek mindig igaza van. Mindenki
négy nyelven beszél, és tisztában van-
nak vele, hogy aki elégedetten távozik,
sokkal nagyobb eséllyel tér vissza,
és lehet, hogy legközelebb még többet
fog költeni. Sajnos, ezzel szemben
a Balatonnat kevesen gondolkodnak
hosszú távon."
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Úiabb

vándorlási okok
Az orosz hadseregben uralkodó rossz,
embertelen állapotok miatt nem nagy a
fiatalok körében a lelkesedés, ha behí-
vó jön. Például a sorkötelesek százait
kényszerítik többórás várakozásra a mí-
nusz 25 fokos szibériai télben, a tüdő-
gyulladás garantált.

Az élelmezés olyan gyenge, hogya
kiskatonák 20-30 kilós fogyása sem rit-
ka, nem is szólva az újoncok válogatott
megalázásáról, az öreg katonák nagyobb
dicsőségére. Nem csoda, ha a sorköte-
lesek zöme nem akar bevonulni. Nem
hivatalos adatok szerint (HVG, 2004.
február 7.) csak abehívottak ötöde jele-
nik meg a sorozáson. Sok orosz anya
inkább megszervezi, hogy a sorozás
előtt a család külföldre költözzön. For-
málisan munkát vállalni mennek, de
valójában a család fiait akarják meg-
kímélni a katonaságtóI. Eggyel több ok
az elvándorlásra.

A nyugati határszélen Bezenyét biz-
tosan jól ismerik az ott lakók: de más
aligha. 2015-re itt épülne fel a legna-
gyobb, 350 hektáros európai kaszinó-
és szórakoztatóipari egység, több ezer
kilométerről ide vonzva a látogatókat.
A polgármester szerint eddig csak a ter-
vekre 700 millió forintot költöttek a be-
fektetők (Magyar Hírlap, 2004. február
10.). A kaszinóvárosnak önálló pálya-
udvara lesz a Pozsony-Bécs-Budapest-
háromszögben, mindegyiktől szinte
azonos távolságban, és az M5-ös autó-
pályától a leágazást is megépítették
300 millió forintért. Lesz itt szálloda,
golfpálya, termálfürdő, kaszinó, kon-
certterem, vendégházak, éttermek, üz-
letek sora.

A település lakói kifejezetten félnek,
mert drogkereskedőkből, éjszakai fiúk-
ból és lányokból van éppen elég a hár-
mas határ miatt, többet már nem kér-
nek, és féltik a nyugalmukat. A polgár-
mester szerint ez. elszigetelt vélemény,
a színes kavalkád, a sok látogató és lete-
lepedő üzletember híressé teszi a falut,
amelyet talán Bezenye Vegas-nak fog-
nak átkeresztel ni.

Nemzeti Feilesztési Hivatal alakult
A Miniszterelnöki Hivatal alól kikerülve januártól kezdte meg önálló müködését
a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásáért és az EU-támogatásokért felelős hi-
vatal a kormányrendelet értelmében. Idén 6,4 milliárd forint, míg jövőre már
1SO milliárd forint felett rendelkezik.
Az EU-ban a hétéves költségvetési idő-
szak ra szóló nemzeti fejlesztési terve-
ket készíti elő az új hivatal, valamint az
előcsatlakozási alapok (PHARE, ISPA,
SAPARD) közötti összhang megterern-
téséért felelős.

Az élén álló államtitkár felel azért,
hogy az unióból származó közpénze-
ket megfelelően koordinálva osszák
szét. Ez egyre nagyobb feladat lesz,
hiszen a támogatási keretterv értelmé-
ben idén már 62 jogcímen lehet hoz-
zájutni uniós támogatásokhoz, ame-

lyeknek a fele infrastruktúrafejlesztést
szolgál.

Az EU Kommunikációs Kezalapit-
ványt is a hivatal felügyeli. Budapest
pályázik az Európai Betegségmegelőző
Központ székhelyére, amely része a 32
éves szabályozás helyébe lépő új ren-
delkezésnek, miszerint a másik tagál-
lamba átköltöző. ott munkát vállaló
uniós polgárok mindenféle utánajárás
nélkül megtarthatják szociális juttatásai-
kat. Legalábbis erről már megszületett
a politikai megállapodás.

Dokiexport és -import
A Magyar Orvosi Kamara, az egészségügyi tárca és a Magyar Kórházszövetség
adatai alapján meglehetősen virágzó üzletág és az is marad a magyar orvosok
uniós tagállamokba közvetítése, illetve a hazai orvoshiány kelet-külföldi pót-
lása. Nézzünk néhány adatot!

• 1989-1992 között mintegy ezer, míg
1993-2000 között ötszáz külföldi ál-
lampolgárságú orvos érkezett, első-
sorban Erdélyból és Ukrajnából, és
kezdte meg működését Magyaror-
szágon.

• 2006-ra nyolcezer lesz azoknak az
orvosoknak a száma, akik elérik a
nyugdíjkorhatárt.

• A frissen végzett orvosok negyede
elhagyja a pályát, nem válik gyakor-
ló orvossá (például orvos látogató
lesz vagy tovább tanul).

• Pár évvel ezelőtt még 80 háziorvosi
praxis volt betöltetlen, mára 280
(Magyar Hírlap, 2004. február 23.).

• A szakmai szervezetek feltételezése
szerint májustói ugrásszerűen meg-
nő a Nyugatra távozó orvosok szá-
ma, ahol szintén orvoshiány van.
Egy ok: ,,37 éve dolgozom ugyan-
abban a kórházban, havonta 151
ezer forintot utalnak áto Ez nem
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perspektíva egy fiatal szakorvos-
nak, az egészségügyi kormányzat
által gerjesztett orvosellenesség sem
teszi vonzóbbá az országot, ezért
egyre többen me nnek külföldre
dolgozni - mondja az ortopédorvos.
Anyagilag mindenképpen megéri
kint dolgozni, egy kezdő egymillió
forint körül, a tapasztaltabbja pedig
akár másfél és hárommillió forint
közörtí összeget is kereshet" (Ma-
gyar Hírlap, 2004. február 10.).

• Az orvosi egyetemek a felvételizők
kedvencei voltak, ám a daliás idők,
amikor még a harmadik legkereset-
tebb szak volt, elmúltak, mára a 13.
helyre csúsztak vissza. Az egészség-
ügyi tárca emelni szeretné az orV05-
képzési keretszámokat. és toborzó-
akciókat szervezne a középiskolások
között.

• A csatlakozást követően az uniós ál-
lampolgárságú orvosoktól nem kö-
vetelhetó meg a magyar nyelv isme-
rete, ám a nyelvoktatás az ESZCSM
államtitkára szerint ebben a körben
még nincs kidolgozva sem, nem-
hogv rnegszervezve.

A salgótarjáni kózház jól példázza eze-
ket ez ellentmondásokat. A kórház 200
orvosa közül 20 külföldi állampolgár-
ságú. Akad köztük határon túli magyar
és arab egyaránt. Ugyanakkor 23 orvosi
állás betöltetlen.

OLTALOMKERESŐK 2004. FEBRUÁR



------------------------------~~----------------------------

Ki vette észre?
Egyre feltűnőbb, hogy az uniós ren-
dezvényekre a horizontális koordiná-
ció keretében egymáshoz közelító, rö-
videsen tagállammá váló Magyarorszá-
gon nem lehet hova címezni a migrá-
ciós politikával foglalkozó meghívó-
kat. főleg ha abból valamilyen feladat
és felelősség is következik. A nosztaigi-
ázásr mellózve, pusztán a szabályozás-
ra hagyatkozva, érdemes felemlíteni,
hogy hivatalosan 1991-ben már volt
erre - ha nem is tökéletes - megoldás
a Menekültügyi Tárcaközi Bizottság.
Ezt az 1037/1991. (VIlI. 6.) korrnányha-
tározat hívta életre. bizonyos előzmé-
nyeket kovetöen. A bizottság - nevével
ellentétben - szélesebb körben rnú-
ködött (volna, ha van rá kormányzati
akarat).

A kormány , a menekúltleént elismert,
CI területi menedéhjogot élvező, a be-
uá ndo roIt. a vissza települt személyek
és a vendégmunkások (továbbiakban
im migránsole) társadalmi beilleszlee-
désénele, továbbutazásának és hazaté-
résének segitéséuel, támogatásáual össze-
júgg6 állami fe/adatok összehangolá-
sára" hozta ugyanis létre. A bizottság
eléSÍI1feladatai a következók voltak:
..a) javaslatot tesz a Konnánynak a be-

fogadás politikára vonatkozó és az
immigránsok támogatását érintő
alapvető kérdésekben, továbbá vé-
leményt nyilvánít az erre vonatko-
zó állami intézkedésekról.

b) kezdeményezi és összehangolja az
immigránsok jogi helyzetének ren-
dezésével, szociális, egészségügyi,
oktatási. kulturálís, társadalombiz-
tosítási ellátásával, munkavállalá-
sával, szállás- és lakásszerzésével,
igazgatási ügyeinek intézésévei
kapcsolatos jogalkotást, állami és
önkormányzati intézkedéseket.
segíti és figyelemmel kíséri azok
érvényesülését.

c) figyelemmel kíséri az immigránsok
ellátását szolgáló költségvetési és
nemzetközi forrásokból származó
pénzeszközök felhasználását és
annak hatékonyságát;

d) gondoskodik megyei (féSvárosi)
szinten, valamint a települési ön-
kormányzatoknál az immigránsok
ellátásával kapcsolatos tevékeny-
ség megfelelő koordinálásáról és
az érdekegyeztetésról;

e) figyelemmel kíséri a rnenekülte-
ket befogadó állomások múkö-
dését, kíhaszr-áltságát, javaslatot
tesz létesítésükre és megszünteté-
sükre;

f) áttekinti az immigránsok helyze-
tére vonatkozó nemzetközi egy ez-
ményekben vállalt kötelezettségek
teljesítését, továbbá javaslatot tesz
az ezzel összefüggö jogalkotási fel-
adatokra.

g) szorgalmazza az immigránsok meg-
segítésére irányuló társadalmi és
ne~zetközi támogatást, valamint
az immigrációra vonatkozó széles
körű hazai és külföldí tájékozta-
tást;

h) összehangolja az immigránsok be-
illeszkedésére, társadalmi helyze-
tére, továbbá az immigráció kér-
déseinek kutatására vonatkozó
állami intézmények kezdeménye-
zéseit;

i) beszámol tevékenységeról féléven-
ként a Kormánynak."

Szép gondolatok, féSleg, ha azt is fi-
gyelembe vesszük, hogya bizottság
vezetésével egy tárca nélküli minisz-
tert bíztak meg, az alelnök pedig egy
belügyi (politikai) államtitkár volt, és
a tagok körét a minisztériumok, a tár-
sadalombiztosítási igazgatás, a nem-
zetbiztonsági, a kisebbségi és a hatá-
ron túli magyarok hivatalának vezető
állású, illetőleg a miniszter által kije-
lölt képviselője alkotta. Az ülésekre
tanácskozási joggal meghívhatták az
egyéb állami szervek képviselőit.
A szokások szerint a bizottság maga
döntött munkatervéről, ülésezéséröl.
Titkársági feladatait a BM látta el.

De mert a bizottság nem nagyon
ülésezett, a feladatai senkit sem hoz-
tak izgalomba, egy csendes nyári na-
pon a kormány deregulálta 200l-ben.
A hatályon kívül helyezett bizottság
- lehet, hogy formája ósdi volt, vezetói
szétszéledtek, nem volt pogácsa sem
az üléseken - feladatai 2001-re nyil-
vánvalóan nem voltak deregulálhatók.

Az 1062/2001. (VI. 26.) kormányha-
tározar elfogadásakor éppen nyaralt
az ország, így senki sem vette észre,
hogy csendesen ki múlt egy bizottság,
a rnenekülteket pedig nem kérdezte
meg senki ...

A Fundamentum 2003/3-4. számában olvasható Faur Márta írása,
amelyben röviden összefoglalja, hogy az Országgyűlés által most tár-
gyalandó, a jogalkotásról szóló törvény miért nem kellően gondos-
kodik a civilek bevonásáról, és miért vagyunk csak útban a nyitott jog-
alkotás felé.
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• Az Önkormányzati Tájékoztató
2004/1. számából kiderül, hogy testvér-
városi kapcsolatok létesítéséhez, ezen
belül különbözó csereprogramokhoz,
konferenciákhoz lehet támogatást sze-
rezni az EU-tóI. Abba miért ne férne be-
le önkormányzatok sikeres beilleszke-
dési programjainak megismerése?

A www.europa.eu.int/comm/dgs/
education_ culture/index_en. htm címen
letölthető a 2004. évi pályázati felhívás
és feltételrendszer leírása. Hasonlóan
hasznos lehet a Tempus Közalapítvány
felhívása a nemzetközi iskolai együtt-
működésre, különbözö partnerkapcso-
latok, közös projektek megvalósírására.
További információt szerezhetó telefo-
non (237-1320) vagy a www.tka.hu és
az info@tpfhu címen.

A helyi önkormányzatok felkészítését
segitő francia-magyar előadássorozat
keretében többek között részletes eló-
adások hangzottak el arról, hogy az uni-
ós és a magyar állampolgárok egymás te-
rületén megkülönböztetés nélkül vehet-
nek igénybe munkavállalási, tanulási, le-
telepedési lehetőségeket, továbbá arról,
hogy a migránsok lehető legteljesebb
szociális biztonságának kiépítését mi-
lyen koordinációs eszközök szolgálják.
Ilyen például a szociális területfejlesztési
támogatások igénylése, megfelelo prog-
ramok kidolgozásával. Bővebben a
www.nft.hu honlapon tájékozódhatunk
a különbözö uniós támogatásokról, bele-
értve a szükséges jogi és fogalmi ismere-
teket, meghatározásokat. A kiadványban
igen részletes elemzés olvasható a hazai
bérlakás-szektorról, amely a mai lakás-
állomány 4,5 százalékát teszi ki, és ez
egyben magyarázza is, miért nem alakult
ki a migránsok szocíálís lakásokkal való
ellátásának rendszere. Erre az adatok
láttán a közeli jövőben sincs remény.

• Az Acta Humana legutóbbi számá-
ban olvasható Koller Boglárka írása az
európai állampolgárok kötódéseiról,
valamint az Emberi Jogi Bíróság leg-
utóbbi, magyar vonatkozású ítéleteiről.
A lapban két nemzetközi dokumentu-
mot is közzétettek. Az egyik az Európa
Tanácsnak Budapesten aláírásra meg-
nyitott, a számítástechnikai bűnözésról
szóló egyezménynek olyan jegyzőköny-
ve, amely tilalmazza a számítástechnikai
rendszerek útján megvalósított rasszista
és idegengyűlölő cselekményeket. A má-
sik pedig a Rasszizmus és Intolerancia
Elleni Európai Bizottság (ECRI) 6. számú
ajánlása, amely az internet útján terjesz-
tett rasszista, antiszemita és idegengyü-
lölő anyagok ellen lép fel.
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A hónap idézete
Az EU-bővítés közeledtével szinte mindegyik mai tagállam visszavonta
korábbi liberálisnak ígérkező hozzáállását a csatlakozó országok állam-
polgárai számára a munkavállalás szabaddá tételére. A legfeljebb hétéves
átmeneti időszak bevezetését mára mindegyik - különböző módon -
kilátásba helyezte. A britek és az írek maradtak utoljára. Miklós Gábor
publicista (Népszabadság, 2004. február 6.) így kommentálja a történéseket:

"A visszalépésnek van egy rosszízű indokolása az európai politikusok
részéről. Nem is annyira a munkaerőpiacot féltik - világos, azon nincs mit
félteni, hanem a szociális ellátórendszert. Előzőleg erre hivatkozott Dánia,
Svédország és Hollandia is. Blair is kijelentette, hogy kormánya
megvizsgálja: vajon nem túl nagyvonalú-e, s nem ezzel vonzza-e az új
bevándorlókat a brit jóléti rendszer? Pedig a valódi munkavállalók nem
terhelik a szociális kasszát. Adó- és járulékbefizetéseikkel inkább hizlalják
azt. A hirtelen jött visszakozás mögött tehát nem gazdasági, foglakoztatási
indokok lehetnek, hanem más félelmek. A szemérmes hallgatás csak sejteti,
hogy ezek a kormányok attól tartanak: május elseje után elárasztják őket
milliószámra az új tagállamok legszegényebb állampolgárai. Mondjuk ki:
feltehet6en a romáktói tartanak. Az elmúlt években időról idóre több
országban is kitört a pánik, amikor pár száz vagy egy-kétezer közép-európai
roma megjelent, s megpróbált ott letelepedni. E félelmüket azonban aligha
ismerik el, az ugyanis nem lenne politikailag korrekt álláspont. A Reuters
egy londoni szakértőt idéz, aki szerint egy pár kínos történet miatt
-túlreagáltak- az EU-kormányok."

Önnek 1% de a menekülteknek többet ielent!

.""'.~tt .••",

A személyi jövedelemadó törvényi sza-
bályai lehetövé teszik, hogya magán-
személyek is rendelkezzenek a befize-
teridő adójuk egy-egy százalékáról. Az
egyiket - külön törvényben meghatá-
rozott feltételek esetén - alapítványok-
nak, társadalmi szervezeteknek vagy
nevesített közintézménynek juttathat-
ják, míg a másikat egyháznak vagy a
költségvetési törvényben megjelölt ki-
emelt költségvetési előirányzatnak.

Amennyiben Ön fontosnak tartja,
hogy adója összesen két százalékaról
közvetlenül döntsön, éljen a törvény
adta lehetőséggel! Ezzel komoly segít-
séget nyújthat egy-egy szervezetnek.
(Felhívjuk a figyelmet, hogy erre csak
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akkor van módja, ha egyetlen szerve-
zet részére ajánlja fel adóját, mert az
egynél több társadalmi szervezet szá-
mára tett minden rendelkezo nyilatko-
zatot az adóhatóság automatikusan ér-
vénytelennek tekint.)

A Menedék - Migránsokat Segítő
Egyesület is jogosult a felajánlások fo-
gadására. Kérjük, hogy adják idén is
befizetett adójuk 1 százalékát az egye-
sületnek.

A támogatási összeget, a múlt évihez
hasonlóan, menekült gyermekek tábo-
roztatására szeretnénk felhasználni.
Adószárnunk: 18072165-1-43. Köszön-
jük támogatását:

Magyarország
felfedezése

A könyvsorozat 1970-ben kelt ismét
életre egy alapítvány segítségével.
amely most szociográfiai pályázatot
hirdet. Ebben arra buzdít ja a pályázó-
kat, hogy írjanak feltáró jellegű műve-
ket - többek között - a romakérdés-
ről, amelybe a nemzetközi vándorlás
is beletartozik (az utóbbi években
született írások, menedékjogi ügyek
tanúsága szerint), vagy arról, hogy az
erdélyi vendégmunkások miként fe-
dezik fel Magyarországot. Önálló té-
makör továbbá a bevándorlás, az or-
szágba települtek sorsa, élete is. Meg-
kötés nélkül lehet még pályázni más,
társadalmilag fontos mai témában
(például miért és kik mennének el,
térnek vissza, az uniós csatlakozás mi-
lyen társadalmi változással jár, akár
a migrációs térben).

A jelentkezőktől 20-40 soros szi-
nopszist és 10-15 soros szellemi élet-
rajzot vár a kuratórium (határidő nél-
kül). A pályázaton tüntessék fel, hogy
a szerző hány éven belül (legfeljebb 4
év lehet), mikorra és milyen terjede-
lemben 00-15 ív között) vállalja műve
megírását. A legjobb szinopszisok szer-
zőitől fél-egy íves részletet (mustrát)
kérnek, és ennek elfogadása alapján
kezdik folyósítani a pályadíjat, azaz a
legfeljebb 400 ezer forintos ösztöndíjat.

A megfelelő színvonalú műveket
a sorozaton belül megjelentetik, és a ki-
adó ezért - a példányszámtói függően -
honoráriumot fizet.

A felhívásra a következö címen lehet
jelentkezni: Pünkösti Árpád, 1125 Bu-
dapest, Zsol na u. 39. W 214-7196;
e-mail: punkosti@mail.datanet.hu.

Szívesen beszámolnánk a nemzetközi
vándorlással kapcsolatos szociográfiai
művek születéséről.

Menedék Dij
Az E SZ Menekültügyi Főbiztossága idén kilencedik alkalommal döntött a díj át-
adásáról, mert a személy, intézmény, települési közösség elkötelezetten kiáll az
általános emberi jogokért és elősegíti a menekültek magyarországi beilleszkedé-
sét. A díjazott most Békéscsaba lakossága és önkormányzata lett, és az oklevelet
a Főbiztosság képviselője február 20-án adta át. A városban 1989 óta múködik
menekülteket befogadó állomás, ahol eddig 12 ezer menedéket kérdő fordult
meg, érdemi vita, konfliktus nélkül. 2002-ben a magukra hagyott menekült gyer-
mekek, fiatalok otthonának létesítése elleni kezdeti tiltakozás, aláírásgyűjtés meg-
lepte a megnyitáson fáradozókat. Az önkormányzat fórumokat rendezett, hogy
meggyőzze a környék lakóit: nem a sajtóban általában bűnözőként feltűntetett
külföldiekról, hanem árva, magukra hagyott gyermekekről van szó. Ennek nyo-
mán megváltozott a hozzáállás, és ősztől megnyílt az intézmény. A díj mindeze-
ket az erőfeszítéseket ismelte el. Gratulálunk az oklevélhez (és a vele járó 2500
dollárhoz)!
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Bezóródó kapuk?

. I

Az uniós csatlakozás közeledtével kiderül, hogy szinte egyetlen mai tagállam sem szeretné,
ho smbeden belépnének (] munkaerőpiacukra az új tagállamok polgárai. Ezért az átmeneti
idöszak ra kiclekitett szabályokat kívánják bevezetni, ozoz új munkavállalók csak a nemzeti
jogsz(]bóly(]ikb(]n rneqhotérozott rendben, munk(]váll(]lási engedéllyel lesznek olkclmuzhcíék,
emelvet (] nem uniós polgárokhoz képest velemivel kedvezőbb en bíráln(]k el.
Azt a lehetőséget, hogy egy tagállam
állampolgára egy másik tagállamban
szabadon. az adott tagállam munkavál-
lalóival azonos feltételek mellett vállal-
jon munkát, a közösségi jog biztosítja.
A csatlakozási tárgyalások folyamán
azonban a jelenlegi tagállamok kérték,
hogy az ú] tagállamok állampolgárai
számára egy bizonyos ideig még ne
kelljen megadniuk ezt a lehetőséget.
Vagvis a közösségi jog alkalmazásának
felfüggesztéset kívánták, amit derogá-
ciónak nevezünk.

A közösségi jog alkalmazásának köte-
lezettsége alóli átmeneti mentességeket
(derogációkar) Magyarország is kérte
(például az uniós polgárok termőföld-
vásárlásának tilalmát egy bizonyos idő-
szakig). A munka vállalás feltételeit ille-
tően azonbari az a sajátos helyzet állt
elő. hogya jelenlegi tagállamok igé-
nyeltek eltérést a közösségí szabályo-
zástól, és nem az új belépők.

A csatlakozási tárgyalásokon született
megállapodások alapján a csatlakozási
szerzódésben rögzfretr módon a jelen-
legi tagállamok az új tagállamokkal
szemben a csatlakozást követő átme-
neti időszakban nem a közösségi jogot,
hanem nemzeti szabályozásukat alkal-
mazzák. Saját nemzeti jogszabályaik
szerint engedélyezik a csatlakozó or-
szágok állampolgárainak munkaválla-
lását. ahogyan nemzeti jogszabályaik
keretében akár engedélymentessé is
tehetik a munkavállalást. Amennyiben
a két év lejárta előtt (2006. április 30-ig)
nem jelzi a tagállam, hogya magyar
állampolgárokkal szemben továbbra is
fenn akar tartani a szahad munka válla-
lástól eltérő szabályokat, úgy a harma-
dik évtől (2006. május l-jétől) az adott
ország és Magyarország viszonylátá-
ban automatikusan a teljesen szabad
munkavállalást biztosító közösségi jog-
szabályok lépnek életbe. Az ötödik év
végét követően a hetedik év végéig a
szabad munkavállalástól eltérő szabá-
lyokat csak akkor alkalmazhatják a je-
lenlegi tagállamok, ha igazolható, hogy
a közösségi jog alkalmazása, azaz az új
tagállamokból érkező munkavállalók
korlározásmcntes beáramlása munka-
erő-piaci zavarokat okozna.

A korlátozások nemzeti jogszabá-
lyok szerinti fenntartása azonban nem
jelenti azt, hogya magyar munkaválla-
lőkkal szemben ugyanolyan szigorú
rendelkezéseket alkalmazhatnak, mint
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a bármely nem uniós, nem EGT kül-
földivel szemben. Ezeket az előnyöket
a csatlakozási szerződés a következök-
ben határozta meg.
• A visszalépés tilalma

A jelenlegi tagállamokban a munka-
vállalás nem köthető szigorúbb fel-
tételekhez a csatlakozás után, mint
amelyek a csatlakozási szerződés alá-
irásakor. 2003 áprilisában fennálltak.
Vagyis, ha például Magyarország és
egy jelenlegi tagállam közötti kétol-
dalú egyezmény kvótát határozott
meg az egyéni munkavállalókra, az
semmiképp nem csökkenthető.

• A Ilözösségi preferencia biztositásá-
nak kátelezettsége
Ha egy mai tagállam úgy dönt, hogy
a csatlakozást követően is fenntartja
a munkavállalási engedélyezési eljá-
rást, akkor a munkavállalási jogosult-
ság tekintetében előnyben kell ré-
szesítenie a csatlakozó országokból
érkező munkavállalókat harmadik
országok állampolgáraival szemben.
Amennyiben egy adott meghirdetett
álláslehetőség feltételeinek egy ma-
gyar és egy nem uniós polgár egyfor-
mán megfelel, úgy az adott tagállam
köteles előnyben részesíteni a magyar
jelentkezőt.

• A ,,12 hónapos szabály"
Az a magyar állampolgár, aki a csat-
lakozás pillanatában legalább 12 hó-
napig jogszerű munkavállalóként
jelen van egy adott jelenlegi tag-
államban (például egyéves munka-
vállalásra feljogosító munkavállalási
engedéllyel dolgozik), a 12 hóna p
letelte után az adott tagállamban a
továbbiakban szabadon, munkavál-
lalási engedély nélkül vállalhat mun-
kát. Az így szerzett szabad munka-
vállalási jogával addig élhet, amíg az
adott tagállam munkaerőpiacát ön-
ként el nem hagyja. Ez a szabad
munkavállalási jog megilleti azokat
is, akik a csatlakozást követően vál-
nak jogosulttá munkavállalásra egy
adott jelenlegi tagállamban, és a
munkavállalási engedélyük legalább
12 hónapra szól.

• Családtagok, akik valamely har-
madik ország (nem EGT-tagállam)
állampolgárai
Amennyiben egy magyar állampol-
gár harmadik ország állampolgársá-
gával rendelkező családtagja a csat-
lakozás pillanatában a 12 hónapos

szabály alá eső magyar numkaválla-
lóval együtt valamely jelenlegi tag-
államban tartózkodik, úgy a csatla-
kozást követően közvetlenül lehető-
sége nyílik szabad munkavállalásra.
Amennyiben a családtag csak a csat-
lakozást követően tartózkodik a ma-
gyar állampolgárral együtt az adott
tagállamban. úgy nem azonnal, ha-
nem a csatlakozási szerződésben
szabályozott feltételek mellett, bizo-
nyos idő eltelte után lesz jogosult az
engedély nélküli munkavállalásra.
Összességében tehát az átmeneti idő-

szak legfeljebb hét évig tarthat: 2 évig
nem kell külön indokolniuk azok fenn-
tartását, további 3 éven keresztül csak
jelentős, a munkaerőpiacot veszélyez-
tető körülmények alapján, és további
2 évig súlyos munkaerő-piaci zavarok
esetében. E hét év alatt a mai tag-
államok 2004. május elsejét követően
a magyar állampolgárok munkavállalá-
sát saját döntésük szerint továbbra is
feltételekhez köthetik.

Magyarország az Európai Unióhoz
csatlakozással egyidejűleg egy másik
szerződésnek is részesévé válik: az
Európai Gazdasági Térségnek (EGT).
A két szerződést egymás után fogják
kihirdetni, életbe léptetni. Tekintettel
arra, hogy az EGT-ben részes nem
EU-tagállamok - Norvégia, Izland és
Liechtenstein - is részesei az unió egy-
séges belső piacának, ennek a három
országnak a viszonylatában is érvé-
nyesülnek a Magyarország uniós csat-
lakozási szerződésében rögzitett átme-
neti szabályok.

Francia iskola
Már egy éve működik a Gustave Eiffel
francia óvoda, általános iskola és gim-
názium Budapesten. a II. kerületben
(Máriaremete). Az intézményben már-
cius 6-án 9.30-12.00 óra között nyílt
napot tartanak, ahol mindenki a saját
szemével győződhet meg arról, hogy
a diákok a francia tantervet követik, de
tanulnak nérnet, spanyol, angol és ma-
gyar nyelvet is. A nem francia nyelvű
gyerekeknek 11 éves kortól kínálnak
egy év nyelvi felzárkózást, és csak azu-
tán kerülnek be a gimnáziumba, ahol
továbbra is szerveznek számukra nyelv-
oktatást franciából. Az iskolában számos
foglalkozásra van lehetőség: gimnasz-
tika, vívás, színjátszás, néptánc és festés
várja a tanulókat - és persze tandíjfize-
tési kötelezettség. Igaz, ösztöndíjat nyer-
hetnek a rászoruló tehetségesek.

Szívesen beszámolnánk olyan rnene-
kültról, akinek sikerült bekerülnie.
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Hazaiönnek az emigránsok?

Konyó Tomás szerkesztésében jelent meg oz Emigráció
és identitós című kötet o L'Hormofton és oz MTA Ki-
sebbségkutató Intézet együttműködése révén még
2003-ban. A kötet tucatnyi interjút közöl o Svájbo
menekült 13 ezer 56-os menekültek közül kiválosz-
tollakkal, azt vizsgálva, mennyire sikerült o svájci tár-
sodolombo o beilleszkedés, oz eltelt évtizedekben
milyen változást észleltek soját magukbon, hogyon
látják saját identitásukat az emigrációban. A kötet
végén társadalomkutatók (Kende Péter, Gyáni Gábor,
Ehmann Beo, Pléh Csobo, Kőbányai Anikó, lúszló
János) adnak fogódzót, vajon mennyiben általánosít-
hotók oz emigránsok elbeszélései, soját sorsuk értel-
mezésének milyen keretei léteznek. Az oral history,
azaz a szemtanúként megélt történelem interjúcsok-
róből azt idézzük, amely oz 1989 utáni, demokrolizá-
lódó, azaz elvileg már hozotérési lehetőséget kínóló
Magyarországhoz fűződő viszonyukat érinti, majd
Gyóni Góbor tanulmónyóból néhány gondolatot.

"Azt hiszem, eleinte hallottam olyasmi-
ket, hogy most hazajövünk. és kritizá-
lunk, hogy nekünk könnyű,mert most
úgy csinálunk, mintha mi mindent tud-
nánk. Nem nekem mondták, csak úgy
hallottam, hogy most jönnek haza a
nagyszájú magyarok, akik nem voltak
in. és nem tudják, hogy milyen volt itt
az élet. És tanácsokat adnak, meg ilyes-
mi. Szóval nem hiszem, hogy nagyon
szeretnek minket." (Írónő)

.,Az általános vélemény az, semmi szük-
ségünk nincs a menekültekre, ne szólja-
nak bele semmibe, nem értenek hozzá.
Az alapállás az, hogy mi átszenvedtük
:1 forradalom utáni első két-három véres
évet, és utána átszenvedtük a Kádár-féle
diktatúrát, azok meg kint éltek jólétben,
tejben-vajban fürödve. Azok itt hagy-
tak minket, elmenekültek ez elől, amit
nekünk át kellett szenvedni, tehát ne
szóljanak bele, nem is értenek hozzá.
Fogalmuk sincs semmiről, azok ne ta-
nítsanak minket, azok ne oktassanak
minket. Pénzt adjanak, az rendben van,
dc egyébként semmiféle szerepük ne
legyen Magyarországon. Ez a vélemé-
nyük. ez az általános vélemény, a hi-
varales vélemény: mindaz, amit a mai
;\1agyarország csinál, úgy néz ki, hogy
a külröld véleményére kíváncsi. Mond-
juk ez a tavaly és idén megtanott Ma-
gyarország 2000 című konferencia - ez
abszolút kirakatpolitika." (Vélemény-
kutató)

,.Ti vagytok a deviza-magyarok ... én is
leestem a székről. hogy mi deviza-ma-
gyarok vagyunk. Deviza-magyarokl Ez
ú] szó. Mi vagyunk a deviza-magyarok.
Amikor odamegyünk ... hetven éven túl
ingyen utazás a villamoson. A sógornőm

helytelenítette, hogy nekünk nem kell
fizetni érte. Ennyiben vannak ilyen kis
kíszólások, szóval azért ők egy kicsit,
nem akarom azt a szót mondani, hogy
irigykednek, de ők azt hiszik, hogy mi
úszunk még mindig a jómódban. Ho-
lott ez nem így van, és ők még mindig
küzdenek, ugye a fizetések különböz-
nek." (Jogász)

"Amikor megvolt Magyarországon a
változás. sok magyar úgy gondolta,
hogy hazamegy. Sokan igyekeztek se-
gíteni tanáccsal. Oe sajnos a harmadik
garnitúra, az itteni külföldi magyarok,
akik elsőnek mentek haza, azok voltak
a felvágósak és a nagyképűek. Tehát
nagyszerű autón, amikor az otthoniak
még evvel a kis Trabantokkal mentek,
ezek a legszebb autókon vonultak fel.
És egy kicsit vállveregetve, hogy na
most mi megmutat juk nektek, mi az,
ha az ember nem a kommunizmusban,
hanem a kapitalizmusban él. Majd ők
megmutatják. Szóval az otthoniakban
volt emiatt bizonyos elutasító magatar-
tás, megvetették és rossz néven vették
a külföldí magyaroknak ezt a felvágá-
sár. Hát persze nem mindenki az, de
sajnos, az emberek a rosszat veszik
észre, ha általánosítani kell." (Jogász)

"Sokféle emóciót kavar föl. Van közrük
irigység: jó nektek, jól vagytok, gazda-
gok vagytok, mivel Svájcban éltek. Van
acsarkodás is: igen, ti árulók vagytok.
gyalázatosak, itt hagytatok, és lám,
most milyen jó sorotok van, mi meg
szegények, mi vagyunk a hősök, akik
itt maradtunk. Van egyfajta arnbiva-
leneia. Milyen hasznot lehet húzni a
magyar emigránsokból, hogy mit hoz-
nak: pénzt, üzletet, know-how-t vagy
hasonló dolgokat. Ám van szimpátia is,
barátság, meleg baráti kapcsolatok. Én
fantasztikus dolgot éltem meg a pusz-
tán a külföldi csoportokkal, a vezetők-
kel. Természetvédők, költők, termé-
szettudósok mély kapcsolatokat alakí-
tottak ki, végre túltették magukat ezen
a felületes megközelítésen. Persze van,
aki parvenü módon megy haza, és
pökhendi módon viselkedik. A haza-
menőkre a magyarok csak negatívan
reagálnak: sokan csak azért jönnek ha-
za, aki kijöttek, hogy pöffesikedjenek,
a pénzükkel hiva lkodjanak." (Iskola-
pszichológus)

Gyáni Gábor az 1956-os menekültek
emlékező stratégiáiról írva abból indul
ki, hogy az emigánsokra általában jel-
lemző kettős identitástudat - vagy aho-

gyan Puskás Júlia tömören megfogal-
mazta: Légyamerikaivá, maradj ma-
gyarnak! - a különböző emigráns
egyesületi rendezvényeken kap kellő
hátteret, a társas összejövetelek a kettős
identitás "éltető forrásául szolgálnak.
Abban volt és van még ma is elévülhe-
tetlenül nagy szerepe a szóban forgó
intézményeknek, hogy sajátos tartalom-
mal töltik ki például az 56-os emigrán-
sok életét, miután erős küldetéstudatot
oltanak beléjük. A missziós érzület leg-
alábbis kettős: egyszerre politikai és
nemzeti irányú. Ami a politikai oldalát
illeti, ennek hosszú időn át 09/í5-től
vagy 1956-tól egészen az 1989-es rend-
szerváltásig) egyértelmúen a harcos
anti kommunizmus felelt meg. Az an-
tikommunista érzület a gyakorlatban
ideiglenes kormányok (amerikai pél-
da) felállításával, politikai ellenpropa-
ganda kifejtésével (lapok) vagy pusz-
tán intellektuális síkon folvt. [' . .J Más-
felől mindig kéznél volt €:s ráadásul
élénken hatott a nemzeti ügy szolgála-
tának ethosza is. Az utóbbinak három
megnyilvánulási módja került szó ba a
mostani oral history gyüjteményben.
A svájci magyarok egymás közti szoli-
daritásának a fontossága; a nemzeti
öntudat és kultúra (a magyar nyelv)
konzerválása, az anyaország többoldalú
segítése, anélkül hogy az ebben való
részvétel a Kádár-rendszer iránti politi-
kai lojalitással párosulna.

Az utóbbi tekintetében 1989 után.
érthető módon, változás következett
be. Ugyanakkor a sokak által, így az in-
terjúalanyok jelentős hányadánal is vé-
gig megőrzött kettős lojalitás felettébb
problematikus természetére is éppen
ezt követően derül majd fény. Az emig-
ránsok hosszú időn át prolongált kettős
hovatartozásának a hazai magyarokkal
(politikusokkal és a társadalommal)
történe, az emigránsok számára is ki-
elégítő elfogadtatása ugyanis nem
ment és ma sem megy teljesen simán.
Személyesen is megtapasztaltam, hogy
az emigráns magyarok között milyen
elemi felháborodást, sokak mekkora
neheztelését váltotta ki a kettős állam-
polgárság ügyének elintézetlensége.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

Menedék - Migránsokot Segítő Egyesület
A hírlevelet gondozta o Sík Kiadó Kft.
Tipográfio, tördelés: Beck Bojánka

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
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Tudia-e, hogy
• megváltoztak a szolgáltatási díjak,

így a külföldi vezetői engedély ho-
nosításáért 4000 forintot kell fizetni.
A nemzetközi vezetői engedély ki-
adása 1500 forintba kerül. Ha az ok-
mányok kiadásával kapcsolatosan
változást jelentünk be, akkor 1500
forint a díj;

• automatikusan elismerik az Európai
Gazdasági Térség államaiban (EU-
tagállamok, Norvégia, Izland, Liech-
tenstcin) a magyar diplomát a jogá-
szok, építészek, orvosok, fogorvo-
sok, gyógyszerészek, valamint az
általános ápoló, a szülésznö és az ál-
latorvos végzettségűek esetében.
Ez a diplomák egyenértéküségét je-
lenti, és a benyújtott dokumentumok
alapján három hónapon belül köte-
les döntést hozni az érintett ország
hatósága. Legfeljebb azt lehet meg-
követelni, hogy az ilyen végzettség-
gel munkára jelentkező a diplomáját
fordíttassa le, foglalkozás-egészség-
ügyi vizsgálatnak vesse alá magát,
igazolja büntetlenségét, feddhetet-
lenségét, jó hímevét illetőleg azt,
hogy nem áll büntetőeljárás hatálya
alatt hazájában. Nyelvi követelményt
nem lehet hatóságilag előírni a jelent-
kezöknek. A többi szakmában a vég-
zettség elismeréséről a csatolt okmá-
nyok alapján négy hónapon belül
döntenek, és előírhatnak kiegészítő
képzést, követelhetnek bizonyos
gyakorlati időt, esetleg próbaidőt
írhatnak e16;

• Litvánián keresztül lehet megközelí-
teni az Orosz Födcrációhoz tartozó
Kalinyingrádot szárazföldi úton. A Kö-
zösség segíti Litvániát abban, hogy
a lehető leghamarabb teljesítse a
schengeni vívmányokban való teljes
részvételhez szükséges feltételeket
annak érdekében. hogya schengeni
vívmányokban teljes egészében részt
vevő új tagállamok első csoportjához
tartozhasson. A teljes részvétel annak
objektív értékelésén alapul, hogy tel-
jesül-e a schengeni vívmányokban
foglalt valamennyi szükséges feltétel
- mondja ki a csatlakozási szerző-
déshez mellékelt záróokmány 12.
számu nyilatkozata;

• májustói a többszörösére növeked-
het a nemzetközi nyugdíjat kapók
száma (2003-ban összesen 12 700
ilyen kérelem volt). Ha valaki aktív
idejét több uniós államban töltötte,
akkor bármelyik tagállamban kérvé-
nyezheti a nyugdíjának megállapítá-
sát egy közös formanyomtatványon.
A nyugdíjbiztosítók egymás között
egyeztetik az adatokat, és saját sza-
bályaik szerint megállapítják, össze-
számítják a jogszerző időket, majd
kialakul a végeredmény, a nemzet-
közi nyugdíj. Eddig ehhez kétoldalú
egyezmény kellett (ilyen egyezmé-
nyünk van már Svájccal, Kanadával.
Ausztriával és Németországgal, ré-
gebbről pedig a szomszédos orszá-
gokkal), és a nem uniós országokat
illetően a jövőben is csak ennek
alapján lehet nyugdíjat fizetni, utalni.
Az unió szociális biztonsági szabá-
lyait kell alkalmazni, és persze jó
adatbázis, nyelvet tudó nyugdíj-igaz-
gatósági munkatársak kellenek hoz-
zá. A kéreimeket a Fővárosi és Pest
Megyei Nyugdíj-biztosítási Főigazga-
tóság fogadja, vagy is központosított
lesz a hazai ügyintézés.

• a közösségi jog szabályait hivatalos
fordításban csak az év végén teszik
közzé Magyarországon. Addig csak a
magyar nyelven is készült csatlako-
zási szerződéssei és az azt kihirdctő
törvénybe illesztett alapító szerződé-
sekkel meg a korábbi csatlakozási
megállapodásokkal kell beérnünk.
Vigasztalásként két idézet a záróok-
mányból, hogy megsejtsék a kívülál-
lók, micsoda türelem kell a magyarul
hangzó szövegek megfejtéséhez (és
a többinek hivatalossá minősített for-
dításához) .
,,13. NYILATKOZAT A MUNKAVÁL-
LALÓK SZABAD MOZGÁSÁRÓL:
MAGYARORSZÁG. Az EU hangsú-
lyozza a munleauállalole szabad
mozgására vonatleozo szabályozás-
ban érvényesített differenciálás és
rugalmasság elemelnek fontosságát.
A tagállamok törekednek arra, hogy
a közösségi uiumányokboz való kö-
zclitésfelgyorsitása érdeleében, nem-
zeti joguk alapján nagyobb mértéle-

ben biztosítsanak m.unleauállalási
jogosultságot a magyar állampol-
gárok számára. Ennek eredménye-
képpen Magyarország csatlakozásá-
val a magyar állampolgárok mu.n-
leauállalási lehetőségeinek az EU-
ban lényegesen jauulrtiule kell. Ezen
túlmenően az EU-tagállamok a ja-
vasolt szabályoeat a lehető legjob-
ba n használják fel annak érdeké-
ben, hogy a munleauállalote szabad
mozgása terén a lehető legbama-
rabb eljussariae a közösségi vívmá-
nyok teljes leorü alealmazásáboz. "
Amíg ehhez eljutunk, addig ráérunk

elmerengeni azon, hogyan lehet a kor-
látozást szabadságnak nevezni Nérnet-
országban és Ausztriában ugyanezen
záróokmány 19. nyilatkozata szerint.

"A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI
KÖZTÁRSASÁG 1:.'5' AZ OSZTRÁK KÖZ-
TÁRSASÁG EGYÜTTES NYILATKOZATA
A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁ-
SÁRÓL CSEH KÖZTÁRSASÁG, ÉSZT~
ORSZÁG, MAGYARORSZÁG, LETTOR-
SZÁG, LITVÁNIA, LENGYELORSZÁG,
SZLOVÉNIA, SZLOVÁKIA. Az V, VI.,
VIlI., IX., X., XII., XIII. és XIV mellék-
letben az átmeneti intézkedéseknek
a munkavállalók 96/71/EK irányelv
szerinti szabad mozgásáról szóló (3)
bekezdés szövegét a Németországi
Szövetségi Köztársaság és az Osztrák
Köztársaság a Bizottsággal egyetértés-
ben úgy értelmezi, hogy az "egy adott
régióban- kifejezés adott esetben ma-
gában foglalhatja az ország egész terü-
letét is."

Vagyis ezekben lehet alkalmazni a
korlátozó (átmeneti) rendelkezéseket.
például a munkavállalási engedélyt.
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Földvédelem

Az Európai Unióval kötött csatlakozási szerzödésböl kö-
vetkezik: itthon szabályozni kell, hogy az uniós polgárok
miként szerezhetnek termöföldet.

A szerződés értelmében nem lehet egy kalap alá venni a
kulföldieket és az uniós polgárokat, ezért a mai generális
tilalom nem tartható fenn a csatlakozás időpontjától az ösz-
szes nem magyar állampolgárra. Így azok az uniós polgá-
rok, akik önálló mezőgazdasági vállalkozóként akarnak
Magyarországon tevékenykedni, itt múködtetve vállalkozá-
sukat szerezhetnek terrnóföldet, de csak akkor, ha
• három éve, folyamatosan itt élnek (ezt az idegenrendé-

szet fogja igazolni),
• mezé5gazdasági tevékenységet folytatnak (ezt a megyei

mezőgazdasági hatóság vizsgálja meg és ad róla igazo-
lást), továbbá

• mezőgazdasági tevékenységből jövedelmük származott
az említett három év alatt (ezt az adóívvel fogják bizonyí-
tani), végül

• vállalják, hogyamegszerzett földet múvclésre hasznosít-
ják, vagyis folytatják a mezőgazdasági tevékenységet, és
a mcgszerzett földön csak lakhatás céljából és a mezógaz-
dasághoz szükséges ingatlanokat létesítenek, másnak nem
adják át hasznosításra, legfeljebb annak kisebb részét (azaz
ebből származó jövedelmük nem haladja meg bevételeik
negyedrészét) .

Ha tehát a fenti egyszeru, alig bürokratikus eljárásban a
feltételeknek az uniós polgár megfelel. akkor nundenféle
közigazgatási hivatali engedély nélkül ugyanúgy szerez ter-
móföldet, mint a magyar állampolgárok. A spekulánsok lába
alól tehát kihúzzak a talajt, legfeljebb 2011-ig, és ezzel együn
a tőke is csak megfontoltan fog behatolni a mezögazdaságba.

Díimentes és kedvezményes utazás

Dijmentes utazás, korlátlan számban közforgalmú vasúton
(2. osztályon, Interdty jRapid kivételével), távolsági buszon,

HÉV-en és helyi tömegközlekedésben

• Bármilyen állampolgárságú 6 éven aluli gyermek, ha fel-
nott kíséri. ha van bármilyen személyazonosító okmány
az életkor megállapírásához.

• 65 éven felüli uniós polgár. ha van bármilyen személyazo-
nosíró okmánya (az életkor, az állampolgárság megállapi-
tásához).

• 65 éven felüli olyan külföldi, akivel kapcsolatosan nem-
zetközi szerzödés így rendelkezik, ha van bármilyen sze-
mélyazonosító okmánya (az életkor, az állampolgárság
megállapításához).

• 65 éven felüli olyan külfoldi, akinek a nyugdíjfolyósító
szerv állapította meg a nyugdíját, és arról igazolása van,
valamint személyazonosító okmánya van (az életkor, az
állampolgárság megállapításához).

• 65 éven felüli, ha saját magyarigazolvánnyal vagy hozzá-
tartozói igazolvánnyal rendelkezik.

• Menekültként elismerését kéró. ha van kérclmezói igazol-
ványa (helyi tömegközlekedést kivévc).

Egyszeri dijmentes utazás közforgalmú vasúton
(2. osztályon, Interdty jRapid kivételével) vagy távolsági buszon

• Menekültként elismerését kéró a BM illetékes szerve által
kiállított igazolás alapján.

90%-05 kedvezmény közforgalmú vasúton, korlátlan számban
(2. osztályon) vagy távolsági buszon (dijszabási övezetektöl függöen)

• Legalább egy szüló + 3 gyerek, ha a gyerekek
- 6--18 év kozortiek, vagy
- 18-26 év közötti, nappali tagozaton tanulók, állampolgár-

ságtól függetlenül, ha diákigazolvánnyal igazolják magu-
kat (külföldieknek is lehet diákigazolványa), vagy

- emelt összegű családi pótlékot kapnak, amelyet a kifizetó-
hely igazolása bizonyít (ez sem kotódik állampolgárság-
hoz).
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• Vak személy, és ezt a vakoknak rendszeresitett járadék
igazolásával, MVGYOSZ arcképes igazolvánnyal vagy fo-
gyatékossági támogatásban részesülöként ilyen hatosági
bizonyítvánnyal igazolja (pl. bevándoroltak is kaphatnak
fogyatékossági támogatást. azaz ez scm függ az állarnpol-
gárságtól) + kíséröje.

• Gycrmckközpontban nevelt állami gondozottakból álló
legalább 3 m + 2 kiséró csoportja, utaslistával igazolva
(10 gyerme k után 2 kíséró).

• Legalább 10 fös óvodás csoport kísérőj c (10 gyerek után
2 kíséró), ha igazolja az óvoda által kiadott utaslistával
magát.

• Munkanélküli, ha a Munkacró-piaci Alapból támogatott
képzesen vesz részt (elvileg lehet menekült is) a munka-
ügyi központ igazolásával. a lakóhely és a képzőhely kö-
zötti útvonalra.

90%-05 kedvezmény menettérti utazáshoz közforgalmú vasúton
(2. osztályon) vagy távolsági buszon

• Évente 4 alkalommal, 6--65 év közötti olyan külfoldi. aki
magyar-/hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezik (átszál-
lás esetéri 2'í órán belül folytatni kell az utazást).

• Évente 2 utazásra, 6-18 év közötti külföldiek legalább
10 fós csoportja + 2 nagykorú kíséró, ha magyar-z'hozzá-
tartozói igazolvánnyal rendelkeznek, és a csoportos
utazást szervezó igazolását felmutatják; a jegyváltást az
igazolványra rávezetik (átszállás eseten 24 órán belül foly-
tatni kell az utazást).

Átlagosan 90%-05 kedvezmény, korlátlan számú utazáshoz
közforgalmú vasúton (2. osztályon), HÉV-en vagy

86%-05 kedvezmény távolsági buszon
• Tanulók havi bérlete, ha díákigazolványuk van (nem függ

állarnpolgárságtól), az iskola és a lakóhely közötti útra,
a viszony latra vonatkozó iskolai igazolással. a diákigazol-
vány érvényessegén belül).

• 67,5(Yo-os kedvezmény, kerlátlan számu utazáshoz. köz-
forgalmú vasúton vagy távolsági buszori.
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• 10 éven aluli legalább 6 gyermek mellett 2 felnőtt kísérő,
a csoportos utazást szervező megrendelője igazolásával,
további 2 kísérőnek 10-10 gyerekenként, állampolgárság-
tói függetlenül.

• Diákigazolvánnyal rendelkező (állampolgárságtóI függet-
len) elvileg a lakóhelye és a képzőhely között.

• 6-14 év közöttí gyermek, ha személyazonosságát igazolja
(állampolgárságtóI függetlenül).

• Fogyatékosok intézményébe rendszeresen bejáró vagy
ott lakó (már óvodás kortól), az intézmény igazolása alap-
ján a lakóhelye és az intézmény között (szintén állampol-
gárságtól függetlenül) + 2 kísérője (nem az intézmény te-
lepülesén dolgozik).

• Szociális intézménybe bejáró vagy ott lakó, az intézmény
igazolása alapján a lakóhelye és az intézmény között
(szintén állampolgárságtói függetlenül) + kísérője (nem
az intézmény településén dolgozik).

50%-05 kedvezmény, korlátlan számban, közforgalmú
vasúton (2. osztályon)

• Legalább 10 főből álló nappali tagozatos diákcsoport
kísérője (állampolgárságról függetlenül).

• Közalkalmazottak, munkahelyen 1 év után igényelt iga-
zolvány birtokában (bevándorolt is lehet közalkalmazott).

• Lényegében a közalkalmazottakkal azonos munkakört
betöltő dolgozó egyházi szervezetnél, civil szervezetnél,
alapítványnál, a munkahelyen 1 év után igényelt igazol-
vány birtokában (bevándorolt, munkavállalási engedély-
lyel rendelkező is lehet ilyen munkakörben, a jogszabály
csak példálózva említi a kórházban, szeretetotthonban,
oktatási intézményben dolgozókat).

• Magyarigazolvánnyal rendelkező pedagógus, ha ezt az
igazolvány erre szolgáló mellékletéveI igazolja.

• Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége igazolvá-
nyával rendelkező hallássérüIt (nem függ állampolgárság-
ról).

• Sportolók, versenybírók, sportvezetők, segítők csoportos
utazása versenyre. ha ezt igazolják.

50%-05 kedvezmény, korlátlan számban, távolsági buszon

• Legalább 10 főből álló nappali tagozatos diákcsoport
kísérője (állampolgárságtóI függetlenül).

• Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége igazolványá-
val rendelkező hallássérült (nem függ állampolgárságtóI).

50%-05 kedvezmény (2. osztályon) évente 16 alkalommal
közforgalmu vasúton vagy távolsági buszon

• Nyugellátásban, rendszeres szociális járadékban, rokkant-
sági járadékban részesülő 65 év alatti személy, ha rendel-
kezik a nyugdíjasok utazási igazolványával (nem függ ál-
lampolgárságtól, az igazolványt a nyugdíjfolyósító szerv
küldi ki).

• Fenti személy házastársa, élettársa (állarnpolgárságtól füg-
getlenül), ha már elérte a nyugdíjkorhatárt, osztozhat az
évi 16 alkalmon, együtt vagy külön utazva.

• Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről
kap nyugdíjat és 65 év alatti. ha rendelkezik a nyugdíjasok
utazási igazolványával (az igazolványt a nyugdíjfolyósító
szervahazatelepülés, nyugellátás tényének igazolása
után adja ki).

• Gyám és gyámolt, gondnok és gondokolt (nem függ ál-
lampolgárságtól), ha 65 év alatti és rendelkezik a nyug-
díjasok utazási igazolványával, együn vagy külön utazva
(ehhez külön utalványok léteznek).

• A fenti személyek két 50%-os utazási lehetőséget össze-
vonhatnak, de akkor 90%-os kedvezményre jogosultak.

• A feriti személyek, ha a 16 alkalmat kimerítették, további
2 alkalommal 90%-05 kedvezményre jogosultak.
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50%-05 kedvezmény (2. osztályon) évente egyszer
(menettérti útra, közforgalmú vasúton)

• 3 hónapos munkaviszony után, a munkáltató által kiadott
igazolással a munkavállaló (nem függ állampolgárságról)
+ házastársa, élettársa, gyermeke (ha saját jogán erre nem
jogosult).

Korlátlan számban ingyenes utazás a HÉV-en

• Vak személy, és ezt a vakoknak rendszeresített járadék
igazolásával, MVGYOSZ arckép es igazolvánnyal vagy fo-
gyatékossági támogatásban részesülőként ilyen hatosági
bizonyítvánnyal igazolja (pl. bevándoroltak is kaphatnak
fogyatékossági támogatást, azaz ez sem függ az állampol-
gárságtól) + kísérője.

90%-05 kedvezmény a HÉV-en

• Nyugdíjas saját jövedelemmel nem rendelkező házastár-
sa, élettársa, rokkantsági járadékos.

• Emelt szintű családi pótlékot kapó személy (bevándorolt,
menekült, uniós polgár is lehet).

• Munkanélküli, ha a Munkaerő-piaci Alapból támogatott
képzésen vesz részt (elvileg lehet menekült is) a munka-
ügyi központ igazolásával, a lakóhelye és a képzőhely
közötti útvonalra.

50%-05 kedvezmény, korlátlan számu utazáshoz a HÉV-en
• 6-14 év közöttí gyermek, személyazonosságot igazoló

okmány felmutatásával (állampolgárságtói független).
• Érvényesített diákigazolvánnyal rendelkező tanuló. hall-

gató.
• Magyar-/hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező nappali

és esti tagozatos hallgató, ha ezt az igazolvány erre szol-
gáló mellékletéveI igazolja.

Kedvezményes tanulóbérlet a helyi tömegközlekedésben

• Érvényesített diákigazolvánnyal rendelkező (nem függ
állampolgárságtól).

• Magyar-/hozzátartozó igazolvánnyal rendelkező nappali
és esti tagozatos tanuló, hallgató, ha ezt az igazolvány
erre szolgáló mellékletéveI igazolja.

Kedvezményes nyugdijasbérlet a helyi tömegközlekedésben
• Nyugellátásban, rendszeres szociális járadékban, rokkant-

sági járadékban részesülő 65 év alatti személy, ha rendel-
kezik a nyugdíjasok utazási igazolványával (nem függ
állampolgárságtóI, az igazolványt a nyugdíjfolyósító szerv
küldi ki).

• Fenti személy házastársa, élettársa (állampolgárságtóI füg-
getlenül), ha már elérte a nyugdíjkorhatárt, osztozhat az
évi 16 alkalmon, együtt vagy külön utazva.

• Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföld-
ről kap nyugdíjat és 65 év alatti, ha rendelkezik a nyugdí-
jasok utazási igazolványával (az igazolványt a nyugdíjfo-
lyósító a hazatelepülés, nyugellátás tényének igazolása
után adja ki) + házastársa, élettársa személyi igazolványa
felmutatásával.

• Gyám és gyámolt, gondnok és gondokolt (nem függ ál-
lampolgárságtól), ha 65 év alatti és rendelkezik a nyug-
díjasok utazási igazolványával, együtt vagy külön utazva
(ehhez külön utalványok léteznek).

• Emelt összegű családi pótlékban részesülö, akifizetőhely
igazolásával.

• Siketek és agyothallók Országos Szövetsége arcképes
igazolványával rendelkező hallássérüIt.
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A felsőoktatás megmentői?
Mármint a külföldi diákok, akik a vad keleti életet akarják nálunk megtapasz-
talni, és ezért még fizetni is hajlandók, egyben megmentve a pénz hiánnyal küsz-
ködő egyetemet, főiskolát. Ezért hirdetett reklámkampányt az Oktatási Minisz-
térium is, egységes arculatot keresve a magyar felsőoktatási intézményeknek.

Egy külön bizottság jött e célból létre,
nyolcmillió forintot felhasználva kü-
lönböző nemzetközi vásárokon, tár-
gyalásokon megjelenítve a magyar kí-
nálatot Indiában, Kínában is. 2003-ban
ezer külföldi diák vett részt a Socrates,
az Erasmus- és a Leonardo-progra-
mokban, cserediákként. Egy tavaly ké-
szült szociológiai felmérés szerint a fő
motivációs tényező, amiért ide jönnek,
a magyar képzés színvonala, az itteni
letelepedés és a véletlen.

Az ösztöndíjpályázatoknál már na-
gyobb szerepe van a rokoni, baráti
kapcsolatoknak vagy egy másik diák
itt szerzett jó tapasztalatainak. Ebbe
biztosan nem számít bele a rossz tanul-
mányi ügyintézés, a szervezetlenség és
a nem megfelelő hallgatói tájékoztatás,
ahogy egy debreceni diák is szóvá tette
(Magyar Hírlap, 2004. november 21.),
kérve, hogy vegyék őket is ember-
számba.

A szociológiai felmérés mégis azt
rnutatta, hogy a diákok 54 százaléka
szivescn jönne újra Magyarországra,
míg 6 százalékuk semmiképpen sem.
Ez valószínű leg összefügg azzal, hogy
milyen a hallgatói összetétel.

"A diákok az életüket befolyásoló
tényezők megítélésében kritikusak. EI-

sősorban a hatóságok és az egyetemi
bürokrácia működésében látnak sze-
mélytelen, fölényeskedő, diszfunk-
cionális elemeket" - áll a tanulmány-
ban. Ez a vélekedés nem függ attól,
honnan jöttek a diákok, mindegyikük
érzi, hogy idegenként bánnak velük.

A teljes képzési időben 5-6 ezer kül-
földi diák tanul az országban, de a
csereprogramokkal együtt összesen 12
ezren. A minisztérium adatai szerint
(nem frissek, mert 2002-es adatokra fu-
totta csak, lásd HVG, 2004. január 17.)
az állampolgársági toplista a következő
a hazai felsőoktatási intézményekben:

Migrációs életút
tvlég a szocialista béketáborban, 1982-
ben kezdte meg az ELTE-n tanulmá-
nyait egy afgán férfi. Később tolmács-
ként dolgozott az afgán követségen,
megnősült, magyar feleségével nevel-
ték közös gyermekeiket. A követség
bezárásáig, 1995-ig ügyvivőként vezet-
te a míssziót, majd a képviselettel
együtt Bécsbe ment, és onnan egye-
nest haza.

A Külügyminisztériumban ó lett a
kelet-európai referens. 1997-ben visz-
szatért Magyarországra üzletember-
ként. azóta itt él. A férfi azonban kettős
életet folytatott, mert a határőrség köz-
ponti bűnügyi felderító szolgálatának
információi szerint több ezer embert
csempészett ki/be Magyarországon.
Közreműködött honfitársainak illegális
utaztatasában egy nemzetközi hálózat
tagjaként, folytatólagosan, üzletszerű-
cn, bűnszervezetben. Az őrizetbe vé-
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telt követően a bíróság elrendelte a fér-
fi előzetes letartóztatását. A büntetése
akár 16 éves szabadságvesztes lehet.

Érdekes lenne, ha a sajtó arról is be-
számolna, vajon a bíróság figyelembe
veszi-e: az illegális migránsok közt
volt-e az életét féltő menekült, hogyan
lehetett volna magyar vízumot besze-
rezni az adott időszakban, hányan kap-
tak akkor menekült vagy befogadott
státust afgánként Magvarországon/
Nem mentség persze mindez, hiszen a
férfi mások helyzetével élt vissza. Ám
az embercsempészettel kapcsolatosan
ítélkezőknek valamennyi szempontot
figyelembe kell vennie, ahogyan a töb-
bi bírának is. Például azt: mennyi ma
egy békés demonstrálonak az esélye
arra, hogy kábitószeres mentolos cu-
korkával kínálják meg, aminek hatásá-
ra zászlót kezd önkívületi állapotban
égetni'

A többiek nem érik el a 200 fős határt
sem (vietnamiak, lengyelek, svédek.
horvátok, kínaiak, libiaiak, kanadaiak,
indiaiak), de 22 országból 50 feletti a lét-
szám. Mint látható, a környező országok
uralják a terepet, a nyugat-európaiak
pedig főként az Erasmus-program kere-
tében érkeznek. Így 2003-ban 608 diák
jött Németországból, 596 Franciaország-
ból. Az uniós átlagnal több angol nyelvű
kurzus indul, elsősorban a divatszak-
mákban (üzleti menedzsment, és a ha-
gyományosan jó képzési színvonalú
múszaki, orvosi, informatikai, művésze-
ti területeken. Növeli a külföldiek érdek-
lődését, hogy egyre több munkáltató kí-
vánja meg a külföldi tapasztalatot és
egy-két szemeszter külföldi képzés en-
nek éppen megfelel, vagy színezi a pá-
lyakezdő életrajzát.

Az üzleti ismeretek iránt érdcklódók
bevallják, hogya magyar kötődésen kí-
vül vonzotta őket az olcsóbb magyaror-
szági megélhetési költség is, hiszen 20
százalékuk körében szóba jöttek ameri-
kai és angol intézmények is a válogatás-
nál, de végül itt kötöttek ki, hála a ba-
ráti ajánlásoknak, családi javaslatoknak.

A digó
Fassbinder irt ilyen címmel drámát. A Ká-
va Kulturális Múhely a fővárosi rmíveló-
dési központokban mutatja be, de nem
minden nevelési célzat nélkül. Takács
Gábor, a Műhely vezeté5je szerint interak-
tív darabról van szó, amelyben többféle
megközelítésben láthatnak egy történe-
tet, amelyet főként gyerekeknek szán-
nak. Az előadás úgy szól az általános is-
kolás gyerekeknek, hogy ók is részesei-
vé váljanak az eseményeknek.

A négy felvonás közötti szünetekbcn
belebújhatnak a karakterek személyisé-
gébe, hiszen beszélgetünk velük. A tör-
ténetet több nézőpontból tárják a közon-
ség elé. Németország egyik kicsi falujába
egy idegen érkezik, akiról azt hiszik.
hogy olasz, ezért elnevezik digónak. pe-
dig valójában görög. A falubeliek előíté-
letesek vele szemben, nem fogadják be.
A második részben a férfi kedvesének
a szernszögéból mutatiák be a történetet.
A harmadik felvonásban a fószereplónek
sikerül beilleszkednie, ám ő maga is elő-
ítélettel fogadja új munkatársát, aki tö-
rök. Végül az utolsó részben a Műhely
tagjai megbeszélik a gyerekekkel, mi le-
gyen a történet vége. Mivel a gyerekek-
nek sokkal kevésbé vannak kialakult
elóitéleteik. az előadás és üzenete min-
dig megérinti é5ket.
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Migróciós statisztika
A közérdekű adatok körébe sorolható migrációs adatok és
statisztikák a Belügyminisztérium honlapján elérhetők, árn
arra nézve nincs semmiféle szabály vagy kialakult gyakorlat,
hogya tárgy időszakot követően mennyi idő alatt kerülnek
fel az adatok, az előző évekhez illeszkedő adatsort folytatva
vagy azt ötletszerűen hol kibóvítve, hol szűkítve. Miközben
az elmúlt évek alatt a grafika tetszetősebb lett, a nemzetközi
népmozgásra vonatkozó információkat ma sem könnyebb
megszerezní, és főként összehasonlítani, elemezni.

Ezt könnyen belátja az, aki az alábbiakat, tehát a polgá-
rok számára a leginkább hozzáférhető forrásból származó
adatokat áttekinti. Kíváncsian várjuk, hogy az uniós adat-
közlési kötelezettség teljesítéséből mikor profitálhat a hazai
érdeklődő.

Mint az 1. táblázatbóllátható, jelentősen csökkent a ké-
relmet benyújtók száma, két év alatt mintegy 75 százalékkal.
Ugyanakkor növekedett az európai kérelmezök aránya.
Ezekből az adatsorokból az tűnik ki, hogy egyre nehezebb
eljutni a magyar hatóságokhoz kérelmezőként, főleg távoli
országokból

1. táblázat

Magyarországra érkezett menekülk (2001-2003)

Év Regisztrált Európai Európán kívüli
kérelmezök

Fő % Fő %

2001 9554 580 607 8974 9393
2002 6412 441 688 5971 9312
2003 2401 659 27,41 1742 75,55

A beutazás szempontjából kicsit változó a kérelmezők
összetétele (2 táblázat.), de az illegális belépőknek egyre
kisebb az esélye a kérelmezésre, míg a legálisan beutazók-

2. táblázat
Menedéket kérők belépése

Év Érkezés módio
leqúlison IlIegálisan

2001 1435 (15%) 8119 (85%)

2002 684 (10%) 5728 (90%)
2003 558 (23%) 1843 (77%)

nak nagyobb. Kérdés, hogy a feltehetőleg vízum nélkül be-
lépő turistáknak, rokonlátogatóknak miért van nagyobb
hozzáférési lehetőségük a védelmet jelento eljáráshoz, illet-
ve mi vezérli a kérelmezőket abban, hogy felfedjék adatai-
kat, személyazonosságukat, szándékaikat a belépéskor
vagy az eljárás megindításakor. Ezt érdemes lenne megvizs-
gálni, mert a rendészeti szigorítás indokoltságát alárámasz-
taná, vagy éppen aláásná.

3 táblázat

A menekültként elismert személyek állampolgársága

Állampolgárság 2002 2003 Állampolgárság 2002 2003

Orosz 4 9 Iraki 46 33
Grúz O 14 Eavéb 35 75
Juaoszláv 9 19
Afgán 10 28 Összesen 104 178
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További kérdéseket vet fel, vajon milyen indokok alapján
lesz 2003-ban menekült inkább egy kérelmezőből, noha ke-
vesebb ember adott be kérelmet, mint 2002-ben (ugyan-
azon az adatsoron sajnos 2001-es adatok nincsenek)
(3. táblázat). Lehet, hogy már az eljárás megindításakor
meglátszik valakin, hogy igazi menekült? És a többi el sem
jut az eljárás megindításához? Lehet, hogy változatlan gya-
korlat mellett több ember kért alaptalanul védelmet 2002-
ben, mint tavaly? Erre az E SZ Főbiztossága talán tudja a vá-
laszt, hiszen berekintése van az iratokba. Szívesen közöl-
nénk ezzel kapcsolatos meglátásait.

Addig is érdemes megtekinteni a hivatal adatsorát a kérel-
mek alakulásáról (4. táblázat). Természetesen nem lehet

4. táblázat

Ügyfélforgalom 2003-ban

Év Menekült Kérelem Eljárás Menekültstátus
Eljárás indult Státust kapott elutasítva megszüntetve visszavonva

2001 9554 174 2995 (31 %) 4565 23
2002 6412 104 2578 (40%) 5073 30
2003 2401 178 1545 (64%) 1436 13

mechanikusan összeadni a számokat, mert áthúzódó ügyek
is vannak. Az azonban feltűnő, hogy a végre megindult el-
járásnak milyen nagy része szűnik meg, és érdemben, in-
doklással, tényállás mellett az ügyek emelkedő arányban
dőlnek el (lásd az összes kérelmező évi számához viszonyí-
tott elutasítások arányát).

Végül érdekes az a pillanatfelvétel, amely a tartósan itt élő
külföldiekről szól (5. táblázat). Az adatokból kitűnik, hogy

5. táblázat

Bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező
külföldiek száma (2003. december 31.)

Állampolgárság Bevándorlási engedély letelepedési engedély

Román 57847 5357
Jugoszláv 15567 462
Ukrán 6 194 979
Kínai 3379 172
Vietnami 1 365 83
Egyéb 14056 (14%) 953 (11%)

Összesen 98408 8006

az uniós polgárok nem képeznek alacsonyarányszámuk
miatt önálló kategóriát. Az "egyéb" csoportban szerepel-
nek, s bár számuk elég jelentős a főbb állampolgársági cso-
portokhoz képest, így ömlesztve az adatok aligha értelmez-
hetők. Ugyanebben az időpontban a tartózkodási engedély-
lyel rendelkezők körében arányuk a németek révén emel-
kedett (6. táblázat). Ők biztosan kapnak felhívást arra.
hogy jelentkezzenek be az Európai Parlament választásához
készítendő névjegyzékbe.

6. táblázat

Tartózkodósi engedéllyel rendelkezők számo (2003. december 31.)

Állampolgárság 2003 Állampolgárság 2003
Román 16162 Kínai 3250
Ukrán 4120 Egyéb 15387 (35%)
Jugoszláv 2090
Német 1710(4%) Összesen: 42719
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De szeretnék máltai lenni•••
Még nincs ilyen kezdefÜ népdal, de a
városi folklór rövidesen kitermelheti,
hiszen Málta és Ciprus lakossága
mentesül a mai uniós tagállamokban
a munkavállalási korlátozásoktói.
Ausztriában március 24-én fogadták el
a törvényt, miszerint a kétoldalú
egyezmények értelmében kedvez-
ményt élvezőkön kívül, csak munka-
vállalási engedély birtokában - azaz
helyi munkaerő hiányában - mehet
jogszerűen dolgozni a magyar és a töb-
bi új csatlakozó ország polgára a szom-
szédba. Ezt a szabályozást legkoráb-
ban két év múlva vizsgálják felül, és
maximum hét évig alkalmazhatják. Az
engedély kiadásánál a magyarok is
előnyben lesznek a nem uniós polgá-
rokhoz képest májustól, de valószínű-
leg maga az eljárás, a papírokért sorál-
lás nem sokat változik.

Az osztrák nagykövetség attaséja
szerint (Világgazdaság, 2004. március
25.) nem kell nagyon aggódni, mert
egyes ágazatokban szívesen várják a
magyarokat is: a pékségekben, a cuk-
rászdákban, a vendéglátásban hiány-
zik a munkaerő. A cégek egy része is
liberalizálná a foglalkoztatást, míg má-
sok a bérdömpingtől félnek, még ak-
kor is, ha az nem bizonyítható.

A kétoldalú megállapodások sze-
rint Ausztriában tavaly gyakornok-
ként 1600 fő, míg határ menti ingázó-
ként 1700 fő vállalhatott munkát. Az
Európai Szakszervezeti Szövetség Bu-
dapesten tárgyaló főtitkára is jelezte:
a csatlakozó országok munkavállalói
nem számíthatnak meleg fogadtatásra
az unió munkaerőpiacán (Népsza-
badság, 2004. március 20.). John
Monks szerint csak a szélsőséges na-
cionalista erők tartanak a munkaerő-
vándorlástói, és az ő nyomásukra fo-
gadták el az átmeneti időszakot. Ang-
liában és Svédországban az erős szak-
szervezetek kampányt indítottak a
korlátozások feloldásáért.

Az erő fitogtatása persze a hatósá-
goknak is a sajátja, például az osztrák
munkaügyi razziák nem a munkaerő-
piac védelmében, hanem sokkal in-
kább az átmeneti korlátozást szorgal-
mazó németeknek. demonstrációs cél-
lal szerveződnek - mondja Felsőpulya
egykori polgármestere.

A helyi asszonyok közt szóbeszéd
tárgya. ha a 3000 fős településen vala-
kinek jól bevalt házi cselédje akad,
vagy olyan embere, aki a hiányzó
szakmákban hadra fogható. Nem jó
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megoldás szerinte a sűrű ellenórzés,
a szigorú engedélyezési rendszer: egy-
szerűen több legális lehetőséget kel-
lene biztosítani a határon túliaknak,
hogy pótolják a hiányzó munkaerőt,
és ezzel módot adjanak a helybéliek-
nek, hogy a számukra fontos munká-
kat elvégeztessék (Népszabadság,
2004. március 6.). Egyszerűen csak
a kétoldalú egyezményekben a kvó-
tákat kellene megemelni, hiszen a mai
9000 idénymunkás nem elég, a mező-
gazdaságot és az idegenforgalmat a
csúcsidőszakban akadályozza a munka-

erőhiány, nem is szólva a háztartási
igényekről.

A Közép-burgenlandi Magyar Egye-
sület elnöke szerint ezekre csak elvben
van osztrák jelentkező, de ók hétvé-
gén nem vállalnak munkát, és maga-
sabb bért kérnek. Ezért kellene lob-
bízni a kvóták emeléseért. de ezt senki
sem teszi. Marad hát a hír: a Felső-
pulya térségében tartott munkaügyi
razzia eredményeként öt magyar asz-
szonyt kitoloncoltak tegnap Ausztria
területéről, mert engedély nélküli mun-
kavégzésen érték őket.

Nemzetközi vándorlás
A Demográfia 2003/4. száma szinte teljes terjedelemben a nemzetközi vándor-
lás különböző oldalaival foglalkozik.
A folyóiratban olvasható a 40 éves
Népesedéstudományi Kutató Intézet
tevékenységének méltatása, Gyáni Gá-
bor tanulmánya a vándorlásról mint
kulturális jelenségről, elsősorban tör-
ténelmi perspektívából.

Illés Sándor és Michalkó Gábor első-
ként vizsgálja a népességföldrajz, a
szociálgeográfia eredményei alapján
a turizmus és a migráció viszonylatát
és annak hazai sajátosságait. Az ide-
genforgalmi célpontok népességvonzó
képessége is nő, bár nem áll ezzel
arányban az e településekről való el-
vándorlás mértéke.

Tóth Judit a migrációs politika szin-
te állandónak tetsző ellentmondásaira
hívja fel a figyelmet, míg Tóth Pál Péter
a magyarországi nép mozgások főbb
jellernzóit foglalja össze.

John Salt írása a nemzetközi vándor-
lás mozgási formáit, trendjelt tekinti át
Európában.

A lapszemle részben pedig beszá-
rnolót olvashatunk a Szövetségi Népes-
ségkutató Intézet 2002-ben végzett
kutatásáról, amely azt vizsgálta, hogy
kik és miért kívánnak Németország-
ban állampolgárságot szerezni. Az ott
születő külföldi gyerekek kettős állam-
polgárok lesznek, de 23 éves korukban
választaniuk kell szüleik és anémet
állampolgárság között, Azok a gyerme-
kek, akiknek szüleí legalább 8 éve
Németországban élnek és határozatlan
idejű tartózkodási engedélyük van,
kedvezményesen honosíthatók. Ezzel
a lehetőséggel a bevándorló nációk
eltérő arányban élnek, a törökök gyak-
rabban, mint például az olaszok, akik
közül a honosírásr zömmel olyanok
kérték, akik már családi, baráti körben

is németül beszéltek és Olaszország-
gal kevés a kapcsolatuk. A honosítást
kérők iskolai végzettségében, képzett-
ségében is nagy az eltérés az állam-
polgárságra nem vágyókhoz képest:
minél idősebb és képzettebb valaki,
annál inkább kérte a nemet állampol-
gárságot. A fiatal, képzetlen beván-
dorlók sokkal erősebben kötődtek sa-
ját nemzetiségükhöz. A törököknél
feltűnő volt, hogy sokkal több nő
szerzett német állampolgárságot, mint
férfi, azaz egyéb demográfiai ténye-
zők is befolyásolják a letelepedő
szándékait. A honosítási szándék sok-
kal inkább beállítódástói függ, a ne-
mi, életkori, képzettségi különbségek
csak ez után következnek.

Egy másik cikkben a nemzetközi
munkaerő vándorlásának közgazda-
sági magyarázatával foglalkoznak.

A neoklasszikus közgazdaságtan a
munkabérek közötti különbség az iga-
zi indíték, és a reálbérek kiegyenlítő-
désének irányába hat. Keynes a mun-
kaerőhiány országok közöttí kiegyen-
lítődését látja inkább a folyamatban.
míg mások a helyi munkaerő által
megvetett, gyengén fizetett munkákra
vállalkozó külföldiekre hívták fel a fi-
gyelmet. Újabb magyarázat szerint
egy országban élő külföldi közösség
létszáma, szervezettsége a vonzerő az
otthoni elvándorlók számára, a ván-
dorlás irányának és a munkavállalási
feltételek meghatározásában kiemel-
kedő a szerepük. Jennissen cikkében
arra a következtetésre jut a nyugat-eu-
rópai hosszú idősoros adatok alapján.
hogy az egy féSre jutó GDP, a munka-
nélküliségi ráta a leginkább meghatá-
rozó a vándorlásban.
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A hónap idézete
Kaposvárott egy konferencián egyszerre volt jelen a Legfelsőbb Bíróság el-
nöke, a legfobb ügyész, a belügyi államtitkár és az országos rendőrfőkapi-
tány, hogy az igazságügy ügyes-bajos dolgairól is beszéljenek. Ennek kere-
tében jelentette ki Salgó László főkapitány, hogy "a magyar rendőrség és
közbiztonság színvonala az uniós összehasonlításban megállja a helyét, a
legjobb harmadba tartozik. A terrorfenyegetettség az utóbbi időben nőtt, de
ugyanakkor konkrét veszélyre utaló jelzés eddig sehonnan nem érkezett"
(Népszabadság 2004. március 20.). Az ember öröme azonban nem tartott
sokáig, főleg ha elgondolkodott a hazai igazságügyi csúcson mondottakon
és az ezzel egy időben Brüsszelben, a 25 állam képviselője részvételével tar-
tott csúcsról olvasott híreken. Ott ugyanis elfogadtak 10 pontot, a terroriz-
mus elleni fellépés újabb parancsolatait. Eszerint felgyorsítják a közös letar-
tóztatási parancs és kiadátás harmonizált szabályozását a tagállamokban és
a csatlakozó államokban, még a közmúvek, a víz- és energiahálózatok erő-
sebb védelmére is felkészülnek elzárjak a terroristák pénzcsapjait. az ügyé-
szek, vizsgálóbírák egyeztetik a terroristagyanús ügyek nyornozását, egy-
szóval frontális támadást hirdetnek minden területen a terroristák ellen. És
ebben a totális harcban a külföldíekre gondolnak, nem is titkoltan, hiszen a
tízparancsolat 8. pontja szerint ,,2005 végéig (a tervezettnél korábban) az
unión kívüliek belépővízumához digitális arcképet és ujjnyomatot (vagy
íriszlenyomatot) mellékelnek, amit közös adatbázisban tárolnak". A 9. pont
értelmében az unión kívülí országok támogatását ahhoz kötik, hogy az ille-
tő ország fellép-c a tcrrorizmus ellen - nyilván az EU észjárása alapján, nem
csak úgy általában. Végül a 10. pont arra utal, hogy "felmérik a radikális isz-
lám egyesületeket. kampányt indítanak a rasszizmus ellen, a vallások közöt-
ti béke érdekében" (Népszabadság, 2004. március 19.). Aligha hihető a bé-
kés vallási kezeledcs és a faji előítéletek elleni fellépés őszintesége, ha az
egész együttmúködés a külföldiekkel, bevándorlókkal. venclégmunkások-
kal. turistákkal szembeni éberségre, gyanakvásta szólít fel, terroristakat és
szélsösC:'geseket keresve kozöttük - mikozben nincsenek konkrét jelzések,
bizonyítékok. Vajon Magyarországon mechanikusan kövctik az uniós pa-
rancsolatot, vagy csak akkor. ha a veszélyre vannak konkrét jelzések, bizo-
nyítékoki

Genocídium és etnikai tisztogatás
Várdy Béla szerkesztésében 2003-ban
jelent meg az etnikai tisztogatások
XX. századi története (Ethnic Cleansing
in Twentieth-Century Europe. Social
Science Monographs, Columbia Univer-
sity Press, New York). Ebböl közöl egy
részletet a Valóság márciusi száma.

A kiinduló kérdés az, vajon a történé-
szek miként igazodhatnak el a külön-
böző Iajú, vallású, etnikai származá-
sú, politikai és ideológiai csoportok
ellen irányuló tömeges kitclepítcsek-
re, emberirtásokra alkalmazott kate-
góriák között. Különösen nagy gon-
dot okoz a szakembereknek a genocí-
dium és az ctnikai tisztogatás fogal-
mának viszonya,

Az előbbi föként a holokauszttal
kapcsolatban, az utóbbi a boszniai tö-
megmészárlások nyomán került be a
koznapi beszédbe, ám elég nagy a za-
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varodottság. Annyiban közösek, hogy
egy csoport, nép teljes kiirtására töre-
kednek. de míg az előbbi szisztemati-
kusan eltervezett és véghezvitt tömeg-
halállal jár, addig az etnikai tisztogatás
erőszakos fellépéssel, elüzéssel, gyil-
kolással, azaz sokféle formában meg-
valósulhat. Egyik sem érheti el célját,
mert a túlélők maguk cáfolják ezt, de
a történelmi megnyilvánulási formák
célzatessága sokszor a lényeg felisme-
rését nehezíti.

A szerzó igyekszik bizonyítani állítá-
sát, miszerint a manapság etnikai tisz-
togatásnak nevezett jelenség mindig is
része volt az emberiség történetének,
ám csak a XIX-XX , században lett be-
lőle hivatalos politika. E század nem
csak a tömegember kialakulásának, a
technikai vívmányoknak az időszaka,
de a legvéresebb emberirtásnak. me-
nekülésnek. emberiség elleni bűnök-
nek is.

Teleki-szobor
A Teleki-szobor fel (nem) állítása kap-
csán fellángolt politikai vitát nem folytat-
ja, hanem inkább tényekkel egészíti ki
a Rubicon 2004/2. száma. A folyóirat át-
tekinti Teleki múködésének föbb állomá-
sait. Ablonczy Balázs a numerus clau-
sus kialakításában és a zsidótörvények-
ben játszott szerepét foglalja össze.

A második, 1939, május 5-én kihirde-
tett törvény előkészítő irataiban szerepel,
hogy az európai országokból kiszorított
zsidóság egy része Magyarországra ván-
dorol, és "igaz ugyan, hogy határvédel-
mi intézkedésekkel gátat lehet vetni a
tömeges betódulásnak. sok évtizedes
tapasztalataink azt mutatják, hogy az ál-
landó beszivárgást csupán rendészeti ter-
mészetú intézkedésekkel nem lehet
megakadályozní" , Így a törvény felhatal-
mazást adott a minisztériumoknak, hogy
a zsidók kivándorlását előmozdító intéz-
kedéseket tegyenek.

Hasonlóan tanulságos Karsai László
cikke az Élet ésIrodalomban (2004. már-
cius 12.), amely összefoglalja, milyen tör-
ténelmi tények fűződnek az egykori mi-
niszterelnök nevéhez. A történész rámu-
tat, hogy Teleki kormányzati működé-
séhez 12 zsidótörvény és 52 antiszemi-
ta kormányrendelet és minisztereinek
56 jogfosztó, emberek tízezreit földön-
futóvá tevő miniszteriális rendelet kap-
csolódik. 1938 és 1944 között a képvi-
selőház és a felsőház összesen 22 zsidó-
törvényt szavazott meg, és ebből jelentős
rész kapcsolódik Teleki Pálhoz.

A lengyel menekültek viszont kiáll-
tak az egykori miniszterelnök mellett,
mert sokat köszönhetnek neki, "A ma-
gyar kormány fejeként 1939-ben a hitleri
Németország hatalmának ismeretében
egyáltalán nem lett volna kötelessége
Lengyelországra gondolni. Annyi más ál-
lam tehetetlenül nézte a lengyel tragédi-
át. Teleki miniszterelnöknek mégis volt
bátorsága, hogy kiálljon a védclmükben,
és megadj on minden segítséget" (Ma-
gyar Hirlap, 2004. március 18.),

A hozzászólás emlékeztet arra, hogy
a kormányzati szervek és a magyar társa-
dalom segítsége révén "a hitleri terrortól
gyötört Lengyelország úgy tekintett Ma-
gyarországra mint különleges szigetre a
német nagyhatalom tengerében, Erkölcsi
kötelességünk ezért emlékeztetni arra,
hogy éppen Teleki míníszterelnök volt
az, aki - Hitler erős nyomása ellenére -
nem engedte át 1939-ben a német csapa-
tokat magyar területen, hogy déli irány-
ból Lengyelországra támadjanak. Teleki
miniszterelnök és kormánya nyitotta
meg a lengyelek előtt a magyar határt, és
szervezte meg több mint százezer mene-
kült tartózkodását, 140 katonai és 114 ci-
vil táborban helyezve el őket. Ez óriási
feladat és nagy pénzügyi teher volt a ma-
gyar állam számára."
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-----------------lIIIIDIIIIIIIr----------------
Jó tanácsok amerikai kivándorlóknak

A Dante Könyvkiadó 1939-ben dobta
piacra Joseph Wechsenberg könyvét,
az Amerikai vízum címü kiadványt,
hogy összefoglalja a Kanadába, Ame-
rikába kivándorolni szándékozóknak a
legfőbb tudnivalókat. Ma hasonló pró-
bálkozás sincs, elvégre ott az inter-
net, a bevándorlási ügyek intézésére
szakosodott ügyvédek reklámja és
még sok más lehetőség. A régi könyv
fellapozása persze ma sem felesleges,
így ebből idézünk.

.Miért éppen
az Egyesült Államolebar

Fölösleges a kérdés. Miért ne az Egye-
sült Államokba? Az Egyesült Államok a
világ legnagyobb dernokráciája, a Föld
leggazdagabb állama. az az ország,
ahol minden faj, minden nép megfér
egymás mellett és ahol éppen a fajok-
nak és népeknek ez a keveredése épí-
tette fel egy nemzet világhatalmát. [,. .1
Amerikának nagy elonye van Európával
szemben: lehetőségeker tud nyújtani.
A helyzet nem olyan reménytelen, mint
Európában. Europa a múltban él. Ame-
rika a jővóben. [. .. l

Nap-nap után megfigyelhetjük, mi-
lyen vegyes érzelmekkel nézik az ame-
rikaiak ezt az új bevándorlási hullámot.

- Hallotta, mit csinált ez a gazember?
Kidobta húsz amerikai alkalmazottját,
és helyettük emigránsokat vett fel, akik
jóformán angolul sem tudnak beszélni'

- A szabónórnnek eddig három ame-
rikai alkalmazottja volt. Múlt héten vol-
tam nála, és felfedeztem, hogy az ame-
rikaiak helyett most három európai lány
van nála, menekültek. Nem is olyan
ostobaság, amit tett. Mert a három euró-
pai lány együttvéve kap annyi fizetést,
mint azelőtt egy amerikai.

Mindig lehetett hallani ilyen megjegy-
zéseket. ha az európai törelmetlenség is-
mételten a kivándorlók hullámaival
árasztotta el Amerikát. Így volt ez 1848-
ban is. amikor Európában mindenfelé
nagy átalakulások folytak. Tudja, hogy
Amerikában már akkor olyan erős volt
az ellenszenvabevándorlással szem-
ben. hogy új politikai párt alakult az el-
lensúlyozására? Ez a párt a Know-
Nothingok. a tudatlanok pártja olyan si-
keresen folytatta bevándorlásellenes
propagandáját, hogy 1854-ben, a legkö-
zelebbi kongresszusokon nem kevesebb
mint 51 képviselót és 5 szenatort nyer-

tek. Csak 1860-ban, amikor Abraham
Lincoln »Arnerika - a szorongatottak
nemzedéke- jelszóval kezdte meg vá-
lasztási propagandáját, simu It el lassan-
ként a mozgalom, amely annak idején
az írek és a németek ellen irányult. l. . .1

E két véglet között ingadozik az, amit
Amerikában közvelernénynek hívnak.
A közvélernény uralkodik tulajdonkép-
pen az országon. Számtalan üzem nem
alkalmaz már idegeneket, mert félnek a
nyilvános megbélyegzéstöl. Moseley ve-
zérómagy. a negyedik atalantaí hadtest
parancsnoka azt ajánlja, hogy sterilizál-
ják valamennyi bevandorlót. »Segítenünk
kell ezeken a szerencsétlen asszonyo-
kon és férfiakon, de nem túrhetjük,
hogy ebból a nyomorból és szegény-
ségból új generáció fejlődjék ki.: Mások
viszont azt kívánják, hogy vonjanak
vissza minden korlátozást a bevándorlás
ellen, és engedjenek be minden politi-
kai menekültet. Ezek a viták sehogyan
sem akarnak elhallgatni, és bizonyítják,
hogya kivándorlás kérdése nemcsak
Európának, hanem Amerikának is egyik
legfontosabb kérdése lett.

Az affidauit
Két évvel ezelott még mindcnki utána
nézett volna a lexikonban, mi is az az
affidavit of support, Ma egyike a legis-
mertebb angol kifejezéseknek a vilá-
gon. Az affidavit of support, az amerikai
polgár eskü alatt tett támogató nyilatko-
zata, amelyben kezességet vállal arról,
hogy »szándéka és lehetősége van arra,
hogy az alant felsorolt külföldieket párt-
fogásába vegye, gondoskodjék róluk és
támogassa őket, amíg az Egyesült Álla-
mok területén tartózkodnak. Felelőssé-
get vállal, hogy ezek a külfoldiek sem
az Egyesült Állarnoknak. sem egyik álla-
mának, városának vagy kezségének
terhére nem esnek. Ezt a nyilatkozatot
az amerikai konzul részére állítja ki, a
vízum kérésével kapcsolatban, amelyet
nevezett külföldiek benyújtottak és az
Egyesült Államok illetékes érkező kikö-
tője bevándorlási hatóságainak felvilá-
gosítására. Ünnepélyesen esküszöm,
hogy ez a tiszta igazság legjobb lelkiis-
meretem és tudasom szerint.«

Az affidavit nincs semmiféle külső
formához kötve, de bizonyos pontokat
feltétlenül tartalmaznia kell és a notary
public, közjegyzö előtt kell aláírni, aki
a maga részéről is aláírja a nyilatkozatot
és ellátja bélyegzőjével. [... l Az átlag-
amerikai érthetően nem szívesen állít ki
affidavitet: egyrészt vallomást kell ten-

nic egész vagyonáról, másrészt vissza-
riad attól, hogy valamikor támogatnia
kell a rossz sorba jutott külföldit. l.. J

Tanuljon amerileaiul!
A legfontosabb parancs így hangzik:
Tessék amerikalul tanulni, nem angolul.
A legtöbb tanár mély megveréssel nyi-
latkozik erről az »elvadult: nyelvről, és
ha amerikai filmben ilyesmit hallanak,
hogy »Shut up! I've gonna got«, akkor
égnek áll a hajuk, és figyelmeztetik nö-
vendékeiket, ne utánozzák ezeket. Ez
a legnagyobb tévedés. Az igazság az.
hogy egész Amerika a legnagyobb ter-
mészetességgel gyakorolja ezeket az el-
tévelyedéseket, és nem mindig elóny, ha
tudatosan és büszkén, minden áron kifo-
gástalan angolsággal beszélünk, mert ez-
zel esetleg bosszant juk az amerikait. aki
rendszerint igenis rossz angolsággal be-
szél. [.. .J Tessék minél több amerikai új-
ságot olvasni (akkor is, ha még oly ször-
nyú angolsággal íródott, mert ne felejt-
sed el, kedves barátom, hogy ez lesz a
te jövendóbeli hazádnak a nyelve), fó-
ként jók erre a célra a magazinok, tipi-
kus amerikai párbeszédekkel, szlenggel
fűszerezve. A beszéd kezdetben min-
den jelent. A kereskedő, akinek képvi-
seletei vannak és bemutatkozó látogatá-
sokat kell tennie, a fiatal intellektuel, aki
jobbra-balra szaladgál, csakhogy valami
állást tudjon szerezni magának. a fiatal
lány, aki mint gyermekgondozónéS. szo-
balany, szakácsné amerikai háztartás-
ban akar munkát vállalni, és mindazok,
akik valami kis irodai állást szeremének
- valamennyiüknek kell tudni beszélni,
rosszul vagy kevésbé rosszul, de be-
szélniük kell. I. .. l

Csak semmi félelem, semmiféle komp-
lexum: Nagyon sok amerikai (különö-
sen a keleti részen) erős akcentussal be-
szél: világosan hallani, hogy Oroszor-
szágból, Lengyelországból, Csehország-
ból vagy Magyarországról jöttek. Csak
bátran beszélni, és nem félni, hogy va-
lamilyen hibát követünk el' Ha aztán
odáig eljutsz, hogy lassanként vissza-
nyered az európai egyensúlyodat, akkor
talán majd lesz időd és törelmed ahhoz.
hogy clővegyed a nyelvkönyvet, lassan
leszokjál a hibákról l. J"

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:
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Alkotmányos-e az ~urópai Parlament
tagiainak megválasztása?

Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett az Európai Parlament tagjai-
nak választásáról szóló 2003. évi eXIII. törvény (a továbbiakban: EPvt.) egyes
rendelkezései, illetőleg egésze alkotmányellenességének a megállapítását és
megsemmisítését kezdeményezve.

Kifogásolták, hogy csak párlistákra le-
het szavazni, amely csorbítja a demok-
ratikus választásokat. Az Alkotmánybí-
róság arra hivatkozott, hogya Magyar
Keztársaság csatlakozása az Európai
Unióhoz szükségessé tette, hogy az
Országgyűlés megalkossa az Európai
Parlamentben a Magyar Köztársaság
képviselői részére fenntartott parla-
menti helyek betöltésének a szabályait.
Ennek érdekében alkotta meg az Or-
szággyűlés az EPvt.-t.

Az indítványok alapján az Alkot-
mánybíróság elsőként azt vizsgálta,
hogy hatásköre mennyiben terjed ki az
EPvt. alkotmányosságának vizsgálatá-
ra, az éppen a csatlakozásra figyelem-
mel módosított Alkotmány milyen ren-
delkezéseket tartalmaz az Európai Par-
lament tagjai megválasztására.

Az Alkotmány 71. § (3) bekezdése
szerint az országgyűlési képviselők, az
Európai Parlament képviselői, továbbá
a helyi önkormányzati képviselők és
a polgármesterek választásáról külön
törvények rendelkeznek, amelyek el-
fogadásához a jelen lévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.

Az Alkotmány az Európai Parlament
képviselőinek választási rendszeréről
nem rendelkezik, annak szabályozá-
sát külön törvényre utalja. Követke-
zésképpen az Európai Parlament tag-
jai választási rendszerének, közöttük
a jelölés módjának szabályozásában
az Alkotmány alapján széles döntési
szabadsággal rendelkezik az Ország-
gyűlés.

Ezt a szabályozást végezte el az Or-
szággyűlés az EPvt. megalkotásával.
Ennek során pedig egyetlen választó-
körzetté tette az országot, és arányos

rendszerű, listás választásokat határo-
zott meg.

Mindent egybevetve, az Alkotmány-
bíróság elutasította a beadványokat,
így mehetünk szavazni június 13-án.
(30/B/2004. AB határozat)

Külföldi munkavállalók ellenőrzése
Az egységes munkaügyi nyilvántartás (EMNy) eljárási szabályainak megjelené-
sével elvileg mindenki betekinthet az adatbázisba, és megtudhatja, hogya mun-
káltatója bejelentette-e, függetlenül attól, hogy milyen az illető állampolgársá-
ga. A 67/2004. (IV. 1S.) kormányrendelet meghatározza az EMNY-hez kapcso-
lódó bejelentési és nyilvántartási rendszert.

A munkaadónak most csak a létrejövő
és a megszűnő munkaviszonyt kell be-
jelentenie, a fennállóról más adatbázi-
sokból a különbözö állami szervek töl-
tik fel a rendszert.

A munkaadó bejelentesi kötelezett-
ségét a rendelet mellékletében megha-
tározott adatlap kitöltésével, illetőleg
az abban meghatározott adatok közlé-
sével, a megyei (fővárosi) munkaügyi
központok bármely kirendeltségén
személyesen, illetőleg képviselőjeút-
ján, a telefonos nyilvántartást biztosíró
Központ ügyfélszolgálatánál, a saját
adataihoz való hozzáférést biztosító
kód alkalmazásával, tone üzemmódú
telefonon vagy interneten keresztül,
esetleg postai úton Ctértivevénnyel)
vagy kézbesítő útján történo eljuttatá-
sával teljesítheti.

Fő szabályként a munkaadó kap egy
kódot, és attól kezdve interneten, tele-
fonon annak felhasználásával lép kap-
csolatba a munkaügyi hatósággal. Ám
a kód igénylésének és kiadásának sza-
bályait külön jogszabály állapítja meg.

A munkaadónak a munkaviszony
megszűnésére vonatkozó bejelentés
teljesítésekor a munkavállaló adatai
közül a munkavállaló taj-számát kell
közölnie.

A munkavállaló pedig úgy fér hozzá
a saját adataihoz, ha lakóhelye (tartoz-
kodási helye) szerinti illetékes kiren-
deltségen, természetes azonosítóinak
(név, anyja neve, születési idő, hely)
igazolásával, vagy a központí adatbá-
zisból interneten keresztül, a saját ada-
taihoz való hozzáférés céljából rendel-
kezésére bocsátott kód alkalmazásá-
val, vagy tone üzemmódú telefonon,
az azonosító kód ból képzett töredékes
azonosító kód alkalmazásával bejelent-
kezik, és tájékoztatást kér. Ugyanezt
megteheti levélben is ..

Mivel a munkáltatónak haladékta-
lanul bejelentesi kötelezettsége van a
munkaviszony létesítését illetően, egy-
szerűbbé válhat a munkaügyi ellenőr-
zés, ha lesz, aki a helyszínen összeveri
a számítógépben tárait adatokat a tény-
legesen dolgozók adataival.



Az amerikai vízumszerzés viszontagságai
Változatlanul abból indul ki az USA konzulátusa, hogy mindenki potenciális be-
vándorló, aki jövőjét országukban képzeli el. így azt kell az egész vízumeljárás-
ban a kérelmezőnek bebizonyítania, hogy elég erősen kötődik hazájához, azaz
mégsem akar náluk maradni.

Egy budapesti lakás, munka hely nem
elegendő kötődés, ha valaki fiatal dip-
lomás és történetesen amerikai barátja
van. Ezért utasították vissza egy ps zi-
chológusnő vízumkérelmét is: vőlegé-
nye, de legalábbis szívéhez közel álló,
korábban Magyarországon dolgozó
üzletember barátja hiába vállalt érte a
meghívólevélben felelősséget anyagi-
lag is, ez csak olaj volt a tűzre. Dóra
jobban járt volna, ha letagadja a kap-
csolatot, mert azt kifejezetten ellene
szóló bizonyítéknak vették: nyilván
kint akar kapcsolata révén maradni
(Népszabadság, 2004. április 16.).

A vőlegény, Drew nem adta fel. Indu-
latos levelet írt egy szenátornak, hogy
vizsgálják felül az egész, embertelen ví-
zumrendszert, amelyben emelt díjas te-
lefonhívás alapján lehet csak időpontot

egyeztetni, a százdolláros vízumkérelem
pár perces interjút jelent, és az elutasítás-
kor sem jár vissza a pénz. Sőt, a konzul
szerint a jövőben interneten is kitölthető
a vízumkérdőív, továbbá ujjnyomatot is
vesznek a kérelmezőtől, esetleg egyéb
biometikus adatot is rögzítenek, amelyet
on-line kapcsolaton keresztül a határát-
lépésnél is ellenőrizhetnek majd. Ezt a
szédítő fejlődést látva nem csoda, hogy
a konzulátus jogköre tovább bővül,
dönt a házasságkötés kérdésében is, hi-
szen a kiutazás megtagadással most ép-
pen ezt akadályozták meg.

Arra már nem tért ki sem a levél, sem
a budapesti konzul, hogya terrorista-
veszélyre hivatkozó szigorításoknak
semmi köze sincs az esetleges magyar
szélsőségesekhez. Valójában a vízum-
mentességet hivatalosan a visszautasí-

tott kérelmek arányától teszik függővé,
amely a kérelem feltételeinek megha-
tározásán és felül nem vizsgálható elbí-
rálásán alapszik. Világos: ha a hatóság
önmaga alakítja és egyben ellenőrzi a
joggyakorlatot, sohasem szüntethetö
meg a vízumkényszer, mert ma a ví-
zummentesség eléréséhez szükséges-
nél jóval több utazást tagadnak meg.
Hivatalosan azért, mert sok magyar tu-
rista a vízuma lejártával is Amerikában
marad, és feketén vállal munkát. Erről
azonban nincsen semmiféle statisztika,
és egy kongresszusi meghallgatáson az
egyik illetékes most beismerte: egy jó
évtizede nem is lehet. Abeutazáskor
leadott adatlapok ugyanis nem talál-
koznak a kiutazáskor elvett szelvény-
nyel. Azaz nemcsak a magyarok, de
egyetlen más nemzet állampolgárai
esetében sem tudják, hányan tartóz-
kodnak illegálisan az Egyesült Álla-
mokban. A régióból csak Szlovénia ke-
rülhetett be a Visa Waiver Programba,
azaz a vízummentes országok 27-es
klubjába.

Graham Watsonnal. az Európai Parla-
ment liberális frakciójának vezetőjével
beszélgetett a Magyar Hírlap újságírója
(2004. április 18-19.). A migráció, a ki-
sebbségek védelme, az előítéletesség
is szóba került, így ezzel kapcsola tos
gondolatokat idézünk a 48 éves skót
politikustól.
- A rég i tagállamok ma már nemcsak

a harmadik országoktól féltik piacai-
kat, hanem az újaletol is. Scbroder
kancellár nemzetiet/ennek nevezte
azokat a német cégeket, amelyek a
csatlakozó országokba kívánják tele-
píteni termelésüleet. Legtobben. be-
zárják munleaerdpiaculeat is.

- Csakhogy ebből senki sem profi tál.
A munkahelyeket nem a külföldi
rnunkavállalók kizárásával lehet leg-
jobban védeni, hanem azzal, hogy ko-
moly összegeket fektetünk az oktatás-
ba. Magyarország továbbra is fontos
célpontja lesz anémet befektetőknek.
ugyanis itt alacsonyabbak a termelési
költségek. Persze Magyarországról is
többen mennek majd tovább olyan
még olcsóbb országokba, mint Kína
vagy Indonézia. De ez nem egy zéró
összegű játszma, a gazdaság dinami-
kus fejlődése mindannyiunk érdeke.

- Miért van az, hogya tagállamok
nem mertele különbséget tenni az új
tagállamok között? Hogy csak azok
ellen alkalmazzanak korlátozáso-
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Egy liberális európai
kat, amelyekből valóhan nagyon nagy
számban vállalnának munhát Nyu-
gaton?

- A politikusokat megfélemlítette a
szélsőjobb által vezényelt kampány,
me ly a munkavállalók tömeges be-
áramlásával fenyegetett, és előhívta a
lelkek mélyén megbúvó félelmeket
a keletről érkező inváziótól. A kor-
mányok szégyellhetnek magukat,
hogy nem mertek kiállni az emberek
elé a valóságot tükröző adatokkal.

- Eközhen a terror fenyegetettségének
árnyékáhan az unio is szigorúbb hiz-
tonsági szahályokat vezet he, amelyek
mánt már sértik a szabadságjogoleai.
Ön szerint hol van az egyensúly biz-
tonság és szabadság között?

- Azt hiszem, ezt az egyensúlyt csak
úgy tudjuk megtalálni, ha minden al-
kalommal, amikor a biztonságért ho-
zunk egy intézkedést, alaposan meg-
vizsgáljuk, hogy ez milyen veszé-
lyekkel járhat a szabadságjogokra.
Hadd említsek egy személyes példát.
A parlament bel- és igazságügyi bi-
zottságának elnökeként én vittem
végig a parlamenten az európai elfo-
gatóparancsról szóló szabályozást,
amely lehetövé teszi, hogy az egyik
tagállamban kiadott paranccsal bár-
melyikben letartóztathassanak vala-
kit. Bizton állíthatom, megfelelő vé-
dekező mechanizmusokat építettünk

be a jogszabályba. Ugyanakkor a tag-
államok még mindig nem teremtet-
ték meg annak feltételeit, hogy egy
uniós polgár bármely tagállam ban
megfelelő jogi védelmet kapjon.

- Egyetért a Tbe Economist-tal abban,
hogya bővítés után az új tagálla-
mokban rnind töhh populista párt
leerül majd hatalomra?

- Nem hiszek ebben, szerintem egyre
stabilabb politikai berendezkedés
fog kialakulni. A populizmus min-
denhol jelen levő állami veszély, és
az egyik legnagyobb hibánk az, hogy
képtelenek vagyunk őszinte politizá-
lással fellépni ellene.

- A kollektív jogok védelmének is van
helye az unioban?

- Liberálisként én az egyéni jogokat ré-
szesítem előnyben, mert úgy vélem,
hogy az egyéneket ugyanúgy elnyom-
hatják egy csoporton belül, miként a
társadalom diszkriminál egy adott ki-
sebbséget. Én például egyetértek a
muzulmán fejkendő viselésének a ti-
lalmával a francia iskolákban, ugyanis
a fiatal lányokat sokszor az idősebbek,
elsősorban a férfiak kényszerítik ezek
viselésére. De amikor olyan hatalmas
méretű diszkriminációról van szó,
mint amely például Európa kilenemil-
liós roma lakosságát éri, akkor valami-
lyen szinten el kell ismernünk a prob-
léma kollektív jellegét is.
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Saiátos társadalmi csoporthoz tartozás és állami üldözés
Legitim ok. a védelem keresésére, ha valaki meghatározott társadalmi cso-
porthoz tartozása miatt megalapozottan fél az üldözéstől. A genfi egyez-
mény e kitétele mindig az adott társadalmi helyzet alapos ismeretére és egy-
fajta emberi jogi szempontú, objektív értékítéletre szorítja a menekültügyi
hatóságokat.

A hírek közt böngészve ráakadhat-
tunk egyre, amely jelzi, hogya homo-
szexuálisok is alkothatnak ilyen társa-
dalmi csoportot a Tanzániához tartozó
Zanzibárban. A parlament egyhangú-
lag elfogadott új törvénye értelmében
a felnőtt férfiak közti nemi kapcsolatért
huszonöt év, míg a nők közötti kap-
csolatért hét év börtönbüntetés szab-
ható ki, míg kiskorúval való homo-
szexuális kapcsolat létesítése életfogy-
tiglani börtönbüntetéssei jár (MTI,
2004. április 15.). További kérdés, hogy
míért más a Ieszbikusok megítélése,
és ez vajon diszkriminatív-e a többi me-
leghez képest

Szintén a genfi egyezmény mene-
kültfogalmával kell szakszerűen érvel-
nie a jogi képviselőnek, ha a hatóság
csakis az állami üldöztetésre hivatko-
zónak kíván védelmet adni, míg az ál-
lam tehetetlenségére vagy éppen hall-
gatólagos felhatalmazása alapján öl-
döklőkre nincs tekintettel. A Szu dán-
ból menekülők esetében például ez a
veszély állhat elő. Etnikai tisztogatás
fenyeget Szudán nyugati részén.

Az ENSZ emberi jogi hivatalában
elkészült első jelentés szerint eddig
mintegy tízezer embert öltek meg
Darfur térségében, és egymillió ember
hagyta el lakhelyét, menekül a fegyve-
res hordák elöl. Miközben a világ Irak-
ra figyel, egy elfeledett országban
megkezdődött a népirtás, bár az ország
déli részén 39 éve polgárháború folyik.
2004 elején újabb konfliktus tört ki,
de ez alkalommal a nyugati területeken.

A lázadók azzal vádolják a központi
kormányt, hogy lakóhelyüket tudato-
san hanyagolják el a hivatalok, a fekete
lakosságot pedig elnyomják. A fekete
és az arab lakosság állandó rivalizálása
ezen a területen valóságos gyűlöletté
fokozódott.

Mindenütt, ahol a szárazság és forró-
ság miatt a föld sok javat nem termel,
ott a harcok hamar fellángolnak a cse-
kély nyersanyagért, szántóföldért és
víztartalékért

A szudáni kormány megpróbálta
hamar elfojtani a lázadást Mivel a had-
sereg kapacitása véges, a khartumi
kormányzat úgy döntött, szabadcsa-
patokat fegyverez fel a harcok befeje-
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zésére, köztük a félelmetes Janjaweed
arab milíciát, amelyik felperzselt földet
hagy maga után. Szemtanúk jelentése
szerint a ló- és teveháton betörő csapa-
tok kvázi kormányengedéllyel gyilkol-
nak, fosztogatnak.

A szudáni légierő bombázásokkal ké-
szíti elő a terepet, majd a benyomuló

fegyveresek megerőszakolják az asszo-
nyokat, felégetik a megmaradt házakat.
"A falumban ötven embert öltek meg.
Apám, nagyanyám, egy nagybátyám és
két testvérem meghalt" - mondta Idris
Abu Moussa a New York Timesnak

A 26 éves földműves egyike annak
a százezer embernek, akik a harcok
elől a határon át Csádba szöktek.

,,Jelenleg ez a legnagyobb humani-
tárius katasztrófa a világban" - állítja
Mukesh Kapila, az ENSZ segélyezési
megbízottja Szudánban, és azon tű-
nődik, hogy a nemzetközi közösség
miért nem képes fellépni ellene. (MTl,
2004. április 27.)

Úi szavak a vándorlásról
Mindig figyelemre méltó, ha a hosszabb-rövidebb idejű migrációra, annak jel-
lemzőire új szavak bukkannak fel a köznyelvben, sajtóban. Ilyen a tank turizmus
és a logturizmus. Az előbbi azért növekszik, mert minden környező országban
kisebb a benzin adótartalma, mint nálunk, így a magyar autósok külföldön vá-
sárolnak (adóznak), de Magyarországon szennyeznek az autójukkal.

A jogturizmus már nemzetközileg is
bevett fogalom. A C hírtelevízió
honlapján soproni tudósítást közöl
"Fogturizmus az új Európában" címmel.

A szerző saját elmondása szerint
azért utazott Sopronba, hogy megtudja,
miért rendel 400 fogorvos egy ötve-
nezres lélekszámú kísvárosban.

A fogorvosok szerint a határ közelé-
ben lévő várost elsősorban azért keresik
fel a nyugati turisták, mert a magyar
fogászok a nyugatinál lényegesen ala-
csonyabb áron jó minőségű szolgálta-
tást nyújta nak

A szerző szerint az osztrák fogorvo-
sok rossz szemmel néznek magyar kol-
légáikra, s abban reménykednek, hogy
Magyarország uniós csatlakozásával a
magyar fogászoknak is szigorúbb sza-
bályzásnak kell megfelelniük, ami az
árakat is felveri majd (Washington,
2004. április 23).

A közeli jövőben várható még a telek-
turizmus és a nyelvturizmus kibon-
takozása is.

A Die Weil beszámol arról, hogy
egy reprezentatív felmérés szerint a
németek az új tagországok közül Ma-
gyarországon szeretnének leginkább
nyaralókat vásárolni (Berlin, 2004.
április 22.).

Mellesleg a Financial Times is ezt
jósolja: a most csatlakozó országokban
megjelennek majd a tehetős németek

és britek, akik lecsapnak a kurrens in-
gatlanokra. sőt ezek az államok mun-
kaerő-bevándorlást fognak megélni,
mivel sok vendégmunkás visszatér
(London, 2004. április 22.).

A Diário de Notícias egész oldalas
cikkben foglalkozik az EU-bővítés kö-
vetkeztében megugró nyelvi sokszínű-
ség következményeivel, illetve az új
tagállamok nyelveinek helyzetével a
portugál oktatásban. Az Universidade
Clássica de Lisboa ebben a tanévben
a magyart, illetve a lengyelt szerepelteti
a kötelezően választható tanegységek
listáján (például Felkai Piroska magyar
lektornak jelenleg nyolc hallgatója van)
Jobb a helyzet a felsőoktatás keretein
kívül.

A Munkaügyi és Vállalkozástudomá-
nyi Főiskola keretében egy éve műkö-
dő Nyelvoktatási Központban (Centro
de Cursos Livres), szárnos új (és leen-
dő) tagállam nyelvét oktatják.

A legnagyobb érdeklődés a lengyel,
a cseh és a román iránt mutatkozik. de
a többi tanfolyam - köztük a magyar-
is átlagosan 40-50 hallgatóval műkö-
dík. Wirth László tanácsos nem számít
arra, hogy a bővítés komoly hatást gya-
korolna a magyar nyelv helyzetére,
azonban a nemzetközi porondon min-
denképp előnyt jelent majd nyelvünk
hivatalos uniós nyelvi státusa (Lissza-
bon, 2004. április 21.).
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Bűnügyi statisztika: külföldi sértettek
Noha közérdekű információ, hogy milyen arányban érintet-
tek a magyarországi bűnözésben áldozatként a külföldiek,
csak a 2001-2002. évi adatok ismerhetők meg, pedig már
2004-et írunk pár hónapja. A Legfőbb Ügyészség összegzett
adatait így is érdemes felidézni, mert többféle tanulságot
lehet belőlük levonni.

1. táblázat

Mely ország állampolgára
a sértett?

2001-ben 2002-ben
a sértettek száma a sértettek száma

Németország 4884 3897
Románia 726 595

Mint az 1. tábláza/ból látha-
tó, egyre javul a külföldiek
biztonságérzete, hiszen ke-
vesebb az ellenük elkövetett
bűncselekmény, netán azért,
mert nem jelentik be azokat,
esetleg a büntetőjogi válto-
zások miatt a cselekmény
már csak szabálysértésnek
minősül, azaz nem rontja a
bűnügyi statisztikát.

Tovább színezi a helyze-
tet, hogyabiztonságérzet
attól is függ, milyen jellegűek,
mennyire erőszakosak a kül-
földiek elleni cselekmények.
Erre a 2. táblázat adataiból
kóvetkeztethetűnk.

A statisztikát idén bizto-
san rontani fogja - két okból
is - annak a nigériai férfinak
az ügye, akire rálőttek (sze-
mély elleni bűncselekmény),
súlyosan megsérült (áldozat-
védelmi igényekkel is fellép-
het), miközben az idegen-
rendészet szerint megélheté-
sének bizonytalansága miatt
már el kellett volna hagynia
az országot (jogellenes bel-
földi tartózkodás elkövetője
lett, esetleg drogügyekben
is érintett). Ráadásul még

munkát is ad az idegenren-
dészetnek (tartózkodási en-
gedély kiadása a kezelés
idejére, őrizet elrendelése)
(MIl, 2004. április 15.).

Az efféle hírek azért ve-
szélyesek, mert azt erősítik
az emberekben: lám, a kül-
földiek maguknak keresik a
bajt, rendes emberekre nem
lőnek rá éjjel az utcán, ma-
guk tehetnek arról, ha áldo-
zatokká válnak.

A robbantást tervező pa-
lesztin fogorvos alvó ügy-
nökként való ábrázolása
névvel, címmel, telefonnal,
fényképpel (Népszabadság,
2004. április 15.) pedig azért
különös, mert még az alapos
gyanú is kétséges (csupán
egyetlen tanúvallomás van
ellene).

Ha a jövőben lesz vádirat,
továbbá bírósági ítélet, ak-
kor is járhat "iszlám fóbiá-
val" az ügy. Mindenképpen
tárgyszerű tudósításra lenne
szükség. Viszont címlapszto-
riként tálalni az "időzített
előcsapást" , legalábbis az
újságírók, rendészék körül-
tekintésének a hiányára vall.

Olaszország 483 297
Hollandia 449 352

2. táblázat

Külföldiek ellen
elkövetett bűn(selekmény

2001 2002

Személ elleni 191 195
Közlekedési 163 171
Család és nemi erkölcs elleni 20 11

Közrend elleni
Vagyon elleni
::mnbelültijfJis.)

Összesen

Program a külföldiek védelmében
A Belügyminisztérium (BM) - megújított formában - tovább folytatja a külföl-
diek védelmét célzó új bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programját. A BM bűn-
megelőzési helyettes államtitkára, a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának
vezetője és a turisztikáért felelős Gazdasági és Közlekedési Minisztérium iIIe-
tékes főosztályvezetője április 26-án sajtótájékoztatót tartott a BM Duna
Palotában, amelyen bemutatták a külföldiek védelmét célzó új bünmegelözési
és áldozatvédelmi programot.

hiénák garázdálkodásának és a túl-
számlázásole visszaszorítása is.

A Belügyminisztérium 2001 óta
szervezi a Magyarországon tartózko-
dó külföldi állampolgárok védelmére
a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi
programot, az idegenforgalommal
foglalkozó szervezetekkel közösen.
Ebben 21 állami szerv és civil szerve-
zet vett és vesz részt, többek között
a Magyar Turizmus Rt., a Fogyasztó-
védelmi Felügyelőség, a Magyar Szál-
loda Szövetség, a Magyar Taxis Szö-
vetség.

A BM Országos Bűnmegelőzési Köz-
pont és a Fehér Gyűrű, az EU keret-
határozatában rögzített elvárás szerint

országokból, főleg az EU-tagorszá-
gokból beutazók esetében (például
gépkocsifeltörések, a bankkártyáikkal
való különböző visszaélések, a nyu-
gati rendszámú gépkocsik autópályán
történő leszorítása, trükkös lopások).
A program részét képezi az ún. taxis

A sajtótájékoztatónt elhangzott, hogy
évente tízmillió a hazánkba látogató
külföldi, és biztonságérzetük gazda-
sági. turisztikai jelentéSségű. Ezért
nemzeti érdekünknek kell tekinteni,
hogya külföldíek veszélyeztetettsége
ne rontsa hazánk megítélését, a más
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- az általánosan ismert nyelveken - több
ezer példányban készített tájékoztatót az
áldozatok jogairól és kötelezettségeíröl,
valamint színes szóróanyagokon ismer-
tetik az áldozattá vált külföldieknek a
segítségnyújtási formákat.

A tájékozató anyagait eljuttatták a
rendőrségek ügyeleteire, a turizmus-
ban érintett szervezetekhez, valamint
a budapesti nagykövetségek konzulá-
tusaira. CAMenedék Egyesület is szíve-
sen osztogatná ügyfelei között.)

Az Országos Rendőr-főkapitányság a
Magyar Turizmus Rt.-vel együttműködé-
si megállapodást kötött annak érdeké-
ben, hogy a frekventált idegenforgalmi
helyeken javuljon a közbiztonság és a
külföldieknek biztonságos környezetet
teremtsenek. Ezért a turisztikai idény
rendőri feladatai végrehajtására évente
intézkedési telvet készítetnek.

Az utóbbi években a Fogyasztóvé-
delmi Felügyelőség és az önkormány-
zatok - főleg a fővárosban és a Bala-
ton környékén - fokozott ellenőrzést
végeztek a vendéglátás területén. Ezek-
nek az ellenőrzéseknek tudható be,
hogya program megindítása előtt Bu-
dapesten 15-20 vendéglátóegység tevé-
kenységét kifogásolták a külföldiek,
azonban tavaly ez a szám már 4-5 üz-
letre csökkent.

Társadalmi érdek, hogya külföldi-
ek védelmét célzó bűnmegelőzési és
áldozatvédelmi program - megújított
formában - folytatódjon. A csatlako-
zást követően növekszik az idegenfor-
galmunk, ezért valószínű, hogya jö-
vőben némileg növekszik a sértettek
száma is.

Az Európai Unió Tanácsának 2001.
március 15-én elfogadott, "az áldozatok
büntetőeljárásbeli jogállásáról" szóló
kerethatározata többek között előírja,
hogy az unión belül a bűncselekmé-
nyek áldozatai magas szintű védelem-
ben részesüljenek, bármely országban
is tartózkodjanak. Ennek szellemében
a magyar állampolgárok kárenyhítését
szabályozó konnányrendelet módosult:
annak személyi hatálya 2004. május
l-jétől kiterjed a hazánkban áldozattá
vált uniós polgárokra is. Az uniós pol-
gárok kárenyhítését a Biztonságos Ma-
gyarországért Közalapírvány végzi.

A Fehér Gyűrű Alapítvány 2002 má-
jusától, továbbá az új programban vál-
laIt kötelezettségének megfelelően a
jövőben is - a Belügyminisztérium tá-
mogatásával - az áldozattá vált külföl-
dieknek többirányú segítséget nyújt.
Többek között: díjtalan jogsegélyszol-
gálatot a hatóságoknál történő eljárás-
ban; segítséget az ellopott személyes

okmányok pótlásához; a szorult hely-
zetben levőknek anyagi támogatást;
sőt indokolt esetben díjtalan szállást és
étkezési lehetőséget.

Az utóbbi két évben az országosan
működő áldozatvédelmi intézményt
1125 külföldi kereste fel, akik közül
895 fő kapott különbözö jellegű
anyagi támogatást, több mint 15 mil-
lió forint értékben. Továbbá 68 külföl-
dinek biztosítottak étkezési és szállo-
dai elhelyezést 97 éjszakára.

Az Országos Rendőr-főkapitányság
továbbfejleszti és összehangolja azokat
az intézkedéseket, amelyeket az egyes
állami szervek a külföldiek áldozattá
válásának megelőzésére, illetve a kül-
földi állampolgárságú áldozatok segí-
tése érdekében már évek óta végeznek

A .Police Inform" és a "Strand-rend-
őrség" néven ismert speciális rendőri
szolgálatokat tovább kell fejleszteni,
csakúgy, mint a külföldi rendőr kollé-
gák magyarországi jelenlétének, az ún.
"vegyes járőrszolgálarnak" a gyakor-
latát. E feladatokhoz szorosan kapcso-
lódik a három Balaton környéki megye
önkormányzatával - Somogy, Veszp-
rém és Zala megye - a nyári idegen-
forgalmi szezonra szervezett, kiemel-
ten fontos közös bűnmegelőzési és
áldozatvédelmi program.

Hazatérő vendégmunkások
Eddig csak kutatók latolgatták és néhány becslést készítettek arról, vajon a csat-
lakozás milyen irányba mozdítja meg a munkavállalókat: hazatérnek, elmennek,
ingáznak vagy maradnak? A csatlakozás előestéjén anémet és a magyar rend-
őrség együttműködése a hazatérést valószínűsíti.
A vágóhidakon, fémfeldolgozó üzemek-
ben és építkezéseken dolgozó magya-
rok legálisan tartózkodtak ugyan Né-
metországban, de erős a gyanú, hogy
nem volt minden rendben az őket fog_O
lalkoztató magyar, illetve német cégek
körül (Népszabadság, 2004. április 27.).

A németek illegális foglalkoztatással
és adócsalással gyanúsítják a magyaro-
kat, egyes számítások szerint az oko-
zott kár eléri a 35 millió eurót.

Az évtizedek óta érvényben levő
kormányközi megállapodás keretében
magyarországi cégek (alvállalkozóként)
mintegy hatezer embert vihetnek ki
németországi munkákra. A megállapo-
dás azonban előírja, hogy az alvállal-
kozóknak egyrészt szabályos szerzö-
dést kell kötniük anémet megbízókkal
a kinti feladatok elvégzésére, másrészt
pedig otthon nem működhetnek egy-
szerű munkaközvetítőként.

A munkavállalók után ők fizetik -
elméletben - az otthoni járulékokat is,
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otthon adóznak, ők felelnek a német-
országi tartózkodási és munkavállalási
engedélyek beszerzéséért és a magyar
hentes vagy építői pari munkás munka-
körülményeiért is. Erich Jung koblenzi
főügyész elmondta, hogy felmerült a
gyanú: több esetben nincs vagy esetleg
hamisított szerződés van csak a ma-
gyar alvállalkozó és a német megbízó
között. Koblenzben tizenegy személy
(németek és magyarok) ellen indítot-
tak eljárást, mindannyian munkáltatók.
A munkavállalókat (akiknek egy része
valószínűleg jóhiszeműen vállalta a né-
metországi munkát) nem érinti a bün-
tetőeljárás, viszont tartózkodási enge-
délyüket az idegenrendészet vizsgálja.
Vannak, akik már hazatértek Magyar-
országra, mások kint várják az eljárás
befejezését.

A főügyész cáfolta, hogya magya-
rok ellen indított eljárásnak köze len-
ne az EU keleti bővítéséhez. "Ha fel-
merül a bűntett gyanúja, nekünk ki kell

vizsgálni az ügyeket" - hangoztatta.
Az eljárás kimeneteléről, az esetleges
következményekről nem kívánt nyi-
latkozni.

A kormányközi megállapodás a né-
metországi munkavállalásról egyéb-
ként a bővítés után is érvényben ma-
rad. Nemcsak Németországban, hanem
Magyarországon is gond lehet néhány
érintett alvállalkozóval: az utóbbi idő-
ben több cég is megkerülte az előíráso-
kat, otthoni tevékenységet már nem
folytat, ehelyett egyszerű munkaköz-
vetítőként működik. Így a razziák, ható-
sági ellenőrzések folytatódnak.
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Civil támogatásA hónap idézete
Csányi Vilmos egyetemi tanár a
multikulturális ország megterem-
tését és ehhez a kultúra támogatá-
sát sürgeti.

"Olvastam egyszer egy, az ezer-
nyolcszázhetvenes években angol
nyelven írott ismertető könyvecs-
két Magyarországról. Sok érdekes-
sége mellett megragadott az a köz-
ponti gondolata, hogy az egyébként
igencsak beolvasztó, asszimilatív
magyar kultúra legfőbb erőssége a
multikulturális jellege. Sokféle igen
aktív nemzetiség, szubkultúra él
az ország területen, és ezek köl-
csönhatása adja a különleges ma-
gyar tehetséget, az új múvészeti
és tudományos irányzatok iránti
érzékenységet, a különlegesen fej-
lett színházi kultúrát, mindazt, ami
bennünket az európai kultúra élvo-
nalában tart.

Akkor még virágzott a nagy lét-
számú zsidó közösség, akkor még
nemcsak mutatóban voltak nemze-
tiségek. Aztán jött Trianon, amely-
nek legnagyobb bűne talán nem is
a területek elvétele, hanem ennek
a multikultúrának a végzetes meg-
csonkítása volt. Csonka-Magyaror-
szág nagyon magyar akart lenni, és
később engedte, hogy hatszázezer
honfitársunkat bomlott elmék ér-
veire hivatkozva elfüstöljék és a
magyar kultúra egyik meghatározó
elemét ezzel eltüntessék. Nagy
nemzeti hőseink, kiváló tudósaink,
művészeink szerbek, horvátok, zsi-
dók, németek voltak, de beszip-
pantotta és felemelte őket a külö-
nös, színes magyar kultúra attrak-
tora, és csak velük együtt és csak
általuk lehetünk magyarok. Az uni-
ós belépés előtt néhány nappal ér-
demes ezen elgondolkodni, mert
most visszatérhet a lehetőség arra,
hogy a magyar kultúrát összetettsé-
gében, asszimilálóképességében,
multikulturális jellegében fogal-
mazzuk újra." Ehhez persze nagy
szükség lenne a tudomány, a kul-
túra állami támogatására. "Az újra-
fogalmazott multikulturális Magyar-
ország az európai tudomány, az
európai múvészetek és a magyar
különlegességek kultúráját ötvözi
majd. A gazdaság európai lesz, ha
nem gátolják különös ötletekkel,
ellesz valahogy, de a kultúrát és
a tudományt segíteni kellene leg-
alább az indulásnál." (Népszabad-
ság, 2004. április 17.)
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A Nemzeti CivilAlapprogram Tanács 2004. április 20-án tartott kollégiumi ülé-
sén elfogadták a regionális pályázati feltételeket.
A tervek szerint egyébként május-júni-
us hónapban írják ki a különböző NCA
pályázatokat ..A felkészüléshez nem árt
tudni, hogy egy civil szervezet egy
naptári évben legfeljebb 7 millió forint
múködési támogatást igényelhet az
NCA-ból. A pályázatokat 60 napon be-
lül bírálják el, jogorvoslat nincs a dön-
tés ellen. Múködési költségként, illetve
a civil szervezet rmíködéséhez kapcso-
lódó tárgyieszköz-beszerzésként az
alábbi kiadások, illetve ráfordítások tá-
mogathatók:
1. a szervezet működéséhez szüksé-

ges adminisztrációs, ügyintézési és
egyéb bérek és bér jellegű kifizeté-
sek, ezek járulékai, valamint ilyen
tevékenységekről számlák, munka-
védelmi kiadások stb.;

2. székhely, rmíködésí hely fenntartá-
sával és működtetésével kapcsola-
tos költségek (ingatlan bérleti és
fenntartási díja, ezzel kapcsolatos
közmúdíjak, irodaszer stb.);

3. irodai gépek (számítógép, monitor,
nyomtató, scanner, szoftver, máso-
ló, írógép, telefon, faxkészülék
stb.), eszközök és tartozékaik be-
szerzése, bérlése, karbantartása;

4. kommunikációs költségek (posta,
telefon, internet, CD-jogtár, honlap
szerkesztése és fenntartása stb.),
folyóiratok, kiadványok beszer-
zése;

5. a szervezet testületi üléseivel (köz-
gyűlés, kuratórium, vezető és ellen-
őrző szervek, bizottságok stb.) kap-

csolatos kiadások (pl. terembér,
műszaki infrastruktúra, útiköltség);

6. tagsági és partner-kiadványok (pl.
hírlevél, tagkártya) előállítási költ-
sége (előkészítés, nyomdakölt-
ség);

7. közjegyzői és egyéb eljárási díjak,
bankköltség;

8. tagság, önkéntesek, partnerek,
munkatársak, segítők és a vezetők,
alkalmazottak kapcsolattartását
szolgáló belföldi utazások útikölt-
sége,

9. hazai szövetségí tagsági díjak;
10. a szervezet bemutatását és tevé-

kenységének megismertetését cél-
zó általános propaganda (hazai be-
mutatkozási fórumokon való rész-
vételt is beleértve), marketingkölt-
ségek (benne pl. az 1%-os SZJA-
kampány költsége),

11. kizárólag a szervezet munkatársait,
önkénteseit, tagjait, vezetőit érintő
- a létesítő okiratba foglalt cél sze-
rinti tevékenység eredményesebb
folytatásához szükséges - képzés
költsége;

12. önkéntesek fogadásának és foglal-
koztatásának költségei.

A pályázatok elbírálását érintő támo-
gatási elveket az NCA Tanács meghatá-
rozta minden kollégiurnra kiterjedő
hatállyal a 2004. évre. E támogatási
elvekről szóló határozat megtalálható a
Pályázati útmutatóban, valamint meg-
ismerhető a www.nca.hu honlapról is.

Kell-e a külföldi munkaerő?
A SuzukiRt. újabbkapacitásbövítéséröl
számoltak be a hírek. A beruházás to-
vábbi 400 fös létszámbövítéssel is jár,
és így az alkalmazottak száma eléri
a 2300 föt. Honnanlesz ehhez ember?
A Világgazdaság (2004. április 5.) sze-
rint a munkaerőigényt Nógrád megyé-
ből, továbbá Ózd és Miskolc környé-
kéről elégítik ki, ahonnan most is al-
kalmaznak dolgozókat, csak nagy a
fluktuáció. Így már látszanak a nehéz-
ségek, főleg ha arra gondolunk, hogy
2006-ig tovább szélesítik a kapacitást
mintegy 600 fő felvételével. Hiába van
ipari park, módosítandó városi rende-
zési terv, újabb német beszállítói be-
ruházás - munkaerő alig, hacsak nem

Szlovákiából. Eközben a békéscsabai
körzetben a munkaügyi központ az
uniótól várja a foglalkoztatási lehető-
ségek és programok bővítését a hal-
mozottan hátrányos helyzetűek és a
friss diplomás, hatalmas létszámú
munkanélküliek számára. A megvaló-
sítást kilenc új munkaügyi rétegprog-
rammal akarják elősegíteni, de a me-
gyei összkép et ezt csak kissé szépítheti
meg (uo., 2004. április 15.).

Mi lenne, ha a képzést, a munkaerő-
igényeket, alakhatást és a közlekedési
támogatást egy projektben egyszer va-
laki összehozná, méghozzá úgy, hogy
közben figyelembe veszi: megszületett
az uniós polgárokkal kapcsolatos, vi-
szonosságí alapon működö munkavál-
Ialásí szabályozás?
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Megnyitó és kulturált ügyintézés
D~.L~~pe~~~Mónika 20~4. április 26-án ünnepélyes keretek között átadta a BM Bevándorlási Hivatal új ügyfélsz01-
gal~fI~r~d~lat,am~l~ a hl~ata~B~dapesti és ~est me~y.eiIgazgatóságán működik majd. Remélhetőleg itt és az összes
reglonahs Igazgatosagon IS mlelobb megvalosul a minIszter által most kiadott ajánlás arról, hogy a modernizálódó
Magyarországon milyen legyen az ügyfélfogadás.

MINISZTERI AJÁNlÁS
a hatósági ügyfélfogadás számára

nyitva álló épületek (továbbiakban: hivatal)
üzemeltetői számára

A Kormány 2003-ban meghirdette az Europa Tervet, mely-
nek célja a modern, európai Magyarország megteremtése.
Az Europa Terv tíz pontban rögzíti azoknak a kiemelten fon-
tos területeknek a fejlesztését, amelyek a magyar társada-
lom felzárkóztatását szolgálják.

A Kormány a jóléti fordulat és a biztonságot adó család-
és gyerekpolitika kialakítása érdekében hozta meg az Euro-
pa Terv bővítése kapcsán a gyermekek helyzetét javító intéz-
kedésekről szóló 2183/2003 (VIlI. 15.) Karm. határozat
1-2. pontjában foglalt további feladatokról szóló Karm. ha-
tározatot. Ebben - többek között - célul tűzte ki egyrészt
a középületek gyermekbarát átalakítását, másrészt a
gyermekekkel kapcsolatos ügyek soron kívüli intézé-
sét a közigazgatási eljárásokban.

A Belügyminisztérium az ügyfélfogadás tekintetében az
elsödleges célnak azt tekinti, hogy a hivatalokban a le-
hető legrövidebb időtartamra csökkenjen a várakozá-
si idő, mert ez szolgálja leginkább az ügyfelek érdekét és a
hivatali működés hatékonyságát. A várakozási (sorbaállási)
idő csökkentése érdekében minden lehetséges módszert
célszerű igénybe venni (pl. telefonon, interneten, sms-ben,
személyesen történo előzetes bejelentkezés, időpontfogla-
lás stb.), amelyek lerövidítik, illetve meggyorsítják az ügy-
menetet.

Elsősorban helyi munkaszervezési intézkedésekkel java-
solt a várakozási idő csökkentése, ennek figyelembevételé-
vel felkérem a belügyi szakmai irányítás alá tartozó intézmé-
nyek vezetőit, hogy tekintsék át az általuk vezetett hivatal
ügyfélfogadási gyakorlatát, és tegyék meg a szükséges in-
tézkedéseket.

A hivatalok - az általuk ellátandó ügytípusok. ügyfél-
forgalmuk és anyagi lehetőségeik függvényében - bizto-
sítsanak legalább egy főt, aki ügyfelek irányításával, tájé-
koztatásával foglalkozik, illetve ahol az ügyfélforgalom
indokolttá teszi, működtessenek információs szolgálatot.

A jelentősebb ügyfélforgalmat bonyolító hivataloknál az
alábbi intézkedéseket kívánatos bevezetni:

I. Az újonnan épülö, illetve az átépülő hivataloknak meg
kell felelni az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren-
deletben (OTÉK) szabályozásra kerülő gyermekbarát
építési követelményeknek.

A már meglévő, jelentősebb ügyfélforgalmat bonyo-
lító hivatalokat - amennyiben ezt a helyi körülmények
lehetövé teszik - át kell alakítani az OTÉK előírásainak
megfelelően.

ll. Azokban a hivatalokban, ahol gyermek-váróhelyisé-
get alakítanak ki (illetve ahol ez már korábban létre-
jött), a szülők (gondviselők) távollétében a hivatal
felelősségére gyermekfelügyeletet csak szakképzett
személy láthat el. Gyermek-váróhelyiséget szakkép-
zett gyermekfelügyelő nélkül is lehet működtetni, de
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ebben az esetben a szülö (gondviselő) köteles a gyer-
mekek felügyeletéről gondoskodni.

A gyermek-váróhelyiséget egyrészt úgy kell kialakí-
tani, hogy berendezése, felszerelése alkalmas legyen a
gyermekek foglalkoztatására, másrészt feleljen meg
a vonatkozó biztonsági előírásoknak.

Ill. Azokban a hivatalokban, amelyekben gyermek-váró-
helyiség létrehozására nem kerül sor, az ügyfélfogadás
(várakozás) céljára szolgáló helyiségen belül lehetőség
szerint olyan részt kell kialakítani, amely megkönnyíti
a gyermekkel történő várakozást (pl. gyermekbútor.
játékok, rajzeszköz, televízió kihelyezésével).

IV A hivatalok lehetőség szerint biztosítsanak soronkívüli-
séget:
• az ügyfélfogadási időben személyesen megjelenő

12 év alatti gyermekeknek, akik a hatósági eljárásban
érintettek;

• az ügyfélfogadási időben megjelenő szülöknek, akik
6 év alatti gyermekkel érkeznek, kivéve, ha a hivatal
gyermek-váróhelyiséget hozott létre.
A felsorolt esetekben mind a kérelem benyújtásánál,

mind az ügyintézésnek az ügyfél közreműködését
igénylő későbbi fázisaiban indokolt a soronkívüliség biz-
tosítása. A soron kívüli ügyintézésben ügyfélirányító
vagy egyéb információs szolgálat tevékenyen közre-
működhet,

V Azokban az ügytípusokban, amelyekben gyermekek
csoportjai egy adott intézményen belül érintettek, cél-
szerű megteremteni a csoportos, szervezetten történő
ügyintézés lehetőségét (pl. első személyazonosító iga-
zolványok igénylése esetén az oktatási intézmények
közreműködésével) .

A miniszteri ajánlásban foglaltak megvalósítása esetén a
gyermekbarát ügyfélfogadási rend szabályozásáról a hivatal
vezetője gondoskodik.
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A vészkorszak történeti és lelki feldolgozása
Megnyílt a magyarországi Holokauszt Múzeum, és ez alkalmat adott arra, hogy
a történelmi eseményeket tudományosan és érzelmileg is feldolgozhassa a túl-
élök és az utódok nemzedéke.
Czene Gábor két szakértővel tekintette
át: a lakosság közönye, a hatóságok
egyuttműködése, néha túlbuzgósága
és az utókor" emlékezetkiesése" ho-
gyan kísérte végig a zsidók magyaror-
szági üldözését, az emlékezés nélküli
traumát (Népszabadság, 2004. április
17) A Német Birodalom 1944. március
19-én megszállta Magyarországot, az
ország zsidóságát gettókba és gyújtötá-
borokba zárták. Május 15. és július 19.
között több mint 437 ezer magyar zsi-
dót deportáltak, többségük az ausch-
witzi gázkamrákban végezte életét.

A nemzetközi nyomásnak engedve
a budapesti zsidóság ekkor még élet-
ben maradhatott: október 15-e után,
amikor a Horthy-féle kiugrási kísérlet
megbukott, a hatalomra került nyila-
sok a fővárosi zsidóság nagy részét el-
pusztították.

Szita Szabolcs történész szerint a tö-
meges deportálások nem valósultak
volna meg az ország német megszállá-
sa nélkül, de ehhez kellett a magyar
hatóságok készséges közremúködése
is. Endre László. Pest vármegye alis-
pánja és Baky László nyilas politikus
1944 márciusában belügyi államtitkári
kinevezést kapott, és jaross Andor bel-
ugyminiszterrel együtt döntő szerepük
volt a gyors végrehajtásban. Endre
fennhatósága alá a polgári közígazga-
tás tartozott, Baky a csendőrséget fel-
ügyelte. Adolf Eichmann pedig 150 ta-
gú kommandója élén irányította a de-
portálási előkészületeket. A magyarok
és a németek között Ferenczy Lászlo
csendőr alezredes volt az összekötő.
Endre a fővárosban akarta kezdeni a
gettósítást és a deportálást, a németek

Főbb gettók
és gyüjtőhelyek 1944-ben:

Szabad ka, Bácsalmás, Kaposvár, Zalaegerszeg,
Paks, Kecskemét, Békéscsaba, Nagyvárad, Szolnok,
Sárvár, Komárom, Pápa, Sopron, Györ, Duna-
szerdahely, Érsekújvár, léva, Esztergom, Hatvan,
Eger, Salgótarján, Balassagyarmat, Munkács, Szat-
márnémeti, Nagybánya, Szilágysomlyó, Dés, Besz-
terce, Szászrégen, Sepsiszentgyörgy, Szamosújvár,
Berettyóújfalú, Nagyvárad, Budapest.

viszont a határok felől, az ország belse-
je felé indulva, a kört egyre szűkítve.
Ez a megoldás győzött, és április 28-án
megindult Délvidékről Auschwitzba az
első szerelvény, április 29-én pedig
Kistarcsáról a második.

Május 15-től rendszeressé váltak a
transzportok, és a hazai katonai, csend-
őrségi, polgármesteri szervezettség
világviszonylatban is rekordidő alatt
küldött a pusztulásba annyi embert.
A történész szerint túlélhette volna az
üldözöttek túlnyomó többsége a vész-
korszakot, ha a magyar társadalom haj-
landó lett volna sorsközösséget vállalni
zsidó honfitársaival.

Erős Ferenc pszichológus úgy véli:
Magyarországon hatvan év is kevés
volt ahhoz, hogy a társadalom szembe-
nézzen azzal, mi történt a vészkerszak-
ban. Ha pedig egy traumát nem tu-
dunk feldolgozni, akkor emlékezés
helyett magát a traumát termeljuk újra.
A társadalmat azonban nem lehet dí-
ványra fektetni, hogy egy terapeuta ki-
gyógyítsa a lelki betegségből. Az ered-
ményes kezeléshez évtizedekig tartó
tudatos nevelés és más minőségű poli-
tikai kultúra szükséges. A történelmi
traumák feldolgozásához a politikai
elit és a társadalom szereplőinek közös
akaratára, nemzedékeken keresztül
tartó tudatos nevelő és szocializációs
munkára van szükség, hogy létrejöhes-
sen valamiféle katarzis. Itt még nem
tartunk, és helyette a kódolt antisze-
mitizmusnak lehetünk tanúi. amely
bizonytalanságot, szorongást kelt az
efféle üzenetek címzettjeiben.

A Magyar Narancs 2004. április 15-i
száma adja közre Kovács Éva gondola-
tait, amely a Történelem és politikum cí-
mú konferencián, 2004. március Ll-en
Bonnban tartott előadását foglalja össze.
2002 óta élénk, sőt olykor heves viták
folynak Németországban arról, hogy mi-
képp lehetne megemlékezni a modern
kori exodusokról, vagyis azokról az el-
űzetésekról, kitelepítésektől, lakosság-
cserékről, amelyek 1914 és 1950 között
a kontinens szinte minden országát töb-
bé-kevésbé érintették. Az írás a globális,
az európai szempontokat, a tanúságté-
telt és a tudományos kutatást, a helyi és
a központi megemlékezéseket is felveti,

és felhívja a figyelmet arra, hogy agresz-
szív, nacionalista történelempolitikával
nem lehet a kollektív emlékezet és em-
lékezés hiteles.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiodó:

Menedék - Migrónsokot Segítő Egyesület
A hírlevelet gondozto o Sík Kiodó Kft
Tipográfio, tördelés: Beck Bojónko

Nyomós: Nogy és Tórso Nyomdo
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X. évfolyam 5-6. szám 2004. május-június

Migrációs Tárcaközi Bizottság alakult
A kormány kifejezetten az uniós tagságból fakadó együttműködés összehan-
golására, a nemzetközi szerzödésekben vállalt kötelezettségek, valamint a
nemzetközi migrációs folyamatok hazánkat érintö kihívásaira adandó straté-
giai válaszok megfogalmazására hozta létre a Migrációs Tárcaközi Bizottsá-
got a Miniszterelnöki Hivatalt irányító miniszter vezetésével [2104/2004.
(IV. 28.) kormányhatározatl.

A bizottság a következó főbb teendőkre
összpontosít:
• összcgvüjti és elemzi a nemzetközi

migrációs folyamatokkal összefüggő
hatosági és egyéb szervek rendelkezé-
sére álló adatokat. információkat.

• kidolgozza a migrációs stratégia ele-
meit. figyelemmel a kapcsolódó kor-
mányzati célkitűzésekhez (például
biztonsági stratégia. népesedéspoliti-
ka. lakáspolitika, fejlesztési terv, fog-
la lkozratás- es versenypolitika), és
;lzt ;t korrnány ell' terjeszti a szaktar-
cák cs intézmények bevonásával.

• éJssze{dlítja és a korrnánynak be-
nyújtja a hosszú távú migrációs poli-
tikára vonatkozó javaslatot;

• az elfogadott migrációs politika alap-
ján felülvizsgálja a kapcsolódó jog-
szabályokat, javasolja a szükséges
módosításokat,

• figyeli és összehangolja a migráció-
val kapcsolatos szabályozás alkalma-
zását és az intézményi múködést.
megfelelő módosításokat javasolva;

• összehangolja a migránsok be illesz-
kedesevel. társadalmi integrációjaval
kapcsolatos korrnányzati intézkede-
sckct.
E feladatok ellátása érdekében szak-

értöket hallgat meg. hasznosítja a nem-
zetközi es hazai kutatási eredményeket.
egvllttmCíködik a kormányzati munka-
szervekkel. bizottságokkal. A testület -
.uuc-lvnek tagjai a tárcák U3M, ESZCSI\1.
L\lM. GKM. Ii\l, KüM, OM, PM) politikai
államtitkárai. valamint a Határon Túli
Magyarok Hivatala és a nemzetbiztonsá-
gi ügyekben illetékes politikai államtit-
kár - negyedévenként beszámol a kor-
mány nemzetbiztonsági kabinet jének,
es felévenként magának a kormánynak.
Ehhez persze el kell fogadnia ügyrend-
Jét, es havonta legalább egyszer ülésez-
nie kell. Vajon mekkora nyilvánosság
előtt folytatja majd munkáját a bizottság?

Képes lesz-c az eddig át nem gondolt
kérdésekre választ kicsikarni. vagy a
nem egy irányba húzó tárcákat egy
irányba terelni?

TucJia er hogy ...
jog alkalmazásahoz szükscgcs intéz-
ményrendszer létrehozására az ú]
tagállamokban. Ezért az Eli az átme-
rieti idöszakra egy sajátos tárnogatá-
si lehetőséget biztosít a megszünéí
PIIARE- és más, elocsatlakozási ala-
pokból nyújtott pénzek helyett.
A 2103/2001. (IV 28) korrnányhatá-
rozat értelmében ez is a PHARE-
program intézményrendszerére épül,
így van nemzeti koordinátor. prog-
ramengedélyező. segélykoordinációs
intézőbizottság, szakmai program fe-
lelós. Az ELJ Bizottságával kötendó
együttműködési megállapodást az
év második felében hirdetik ki. Anv-
nyi mindenesetre tudható, hogya
bel- és igazságügyi együttműködés
is a támogatott célok között szere-
pcl, mégpedig ,.a meneleülteh in/eg-
ráciojánale elősegítése Magyarcr-
szágon" cél megjelölésével.

A program hatékony végrehajtásahoz
szükséges intézményi felkészülésról
a belügyminiszter köteles gondos-
kodni.

• a Legfelsőbb Bíróság jogegységi ha-
tározata értelmében a keresctindítási
határidő anyagi jogi határidő, ám a
közigazgatási perek sajátosságaira
tekintettel a fóbírák külön állásfogla-
lás kiadására készülnek;

• a Legfelsőbb I3íróság kollégiumi vé-
leménye szerint a táblabíróságokon
ügyvédjelölt is eljárhat. A vélemény
kiemeli, hogy a közigazgatásí eljárás-
ban az ügyvédnek adott meghatal-
mazás nem terjed ki az arra cpüló
peres eljárásban való képvíseletre.
Igy a jogi segítőknek is figyelemmel
kell lenniük arra, hogya keresetlevél-
hez csatolják a külön e célt szolgáló
ügyvédi meghatalmazást;

• a közigazgatási perben új tények, kö-
rülmények nem hozhatók fel. és a
másodfokú (jogerős) döntés idején
meglévő tényállást (vagy annak
felderítetlenségét) kell a bíróságnak
figyelembe vennie (bövebben lásd
Kozígazgatási Dontoénytár, 2004/2.);

• a csatlakozással még nem fejeződött
be a teljes felkészülés a közösségi



Salátatörvény
Az UnlOS csatlakozás közeledtével megszaporodott a különböző tárgyakat
egy törvénybe, rendeletbe vegyítő szabályok száma. Ezek közül a 2004. évi
XXIX. törvény kiemelkedő, mert a külföldiek jogállását több pontos is alapo-
san módosította.

A legfontosabb változások röviden:
• Az ügyészség bármely idopontban

ellenőrizheti az idegenrendészeti
törvényben meghatározott őrizet
törvényességet. megtekintheti a
fogva tartás körulményeit és rendjét
szabá lyozó utasításokat. a fogva tar-
tási iratokat, az idegenrendészeti
közösségi szálláshelyeken a kijelölt
kötelezö tartózkodás végrehajtása-
nak, sót az ott tartózkodó szemé-
Iyekkel való bánásmód törvényes-
ségét. a jogvédelmükre vonatkozó
rendelkezések érvényesülésér. to-
váhbá megtekintheti a kijelölt tar-
tózkodási hely kőrü lrnénycit és
rendjét szabályozó utasításokat. V:l-

Iamint a kötelezó tartózkodás \'t'g-
rehajtásával összefüggö iratokat.

• Az unió polgára vagy külföldi csa-
ládtagja lehet köztiszrviseló, persze
csak ügykczcló. ha nem kívánalom a
fontos és bizalmás munkakör betöl-
tése. és nem lesz belöle vezető. Kö-

vetelmény azonban, hogya feladat-
kör ellátásahoz szükséges mértékű
magyar nyelv ismerettel rendelkez-
zen.

• (Tj fogalma lett amenedékesnek,
azaz a lakóhelyéről tömegesen el-
űzött és ide tömegesen beáramló-
nak. Családegyesírésre is lesz mód-
ja, mert a kívül tartózkodó külföldí
is clismcrhetó menedékeskénr. ha a
már mcnedékesként elismert sze-
mély (jótálló) házastársa, élettársa,
eltartott kiskorú gyermeke és a jót-
álló ehhez hozzájárult. valamint
nincs vele szemben k izá ró ok, és
a másik tagállarn hatósága hozzájá-
rul a családtag tartózkodási helyé-
nek a Magyar Keztársaság területére
- családegyesítes céljából történo -
áthelyezéséhez. Megszúnik a me-'
nedékes jogállás például akkor, ha
az illető letelepedési engedélyt ka-
pott, menckültként elismerték, vagy
az országot végleg elhagyta. A me-

Módosult munkavállalási szabályok
A csatlakozást követően a 9,3/200/L
(IV 27) kormányrendelet szabályoz-
za. hogy az általános szabályhoz ké-
pest (ami előírja. hogya munkaválla-
lási engedély kiadásakor megvizsgál-
ják a hazai munkaerő kínálatot is)
• az uniós polgárnak és családtag-

jának akkor kell munkavállalási
engedély, ha az (5 állampolgársá-
ga sze ri nti tagállamban nem al-
kalmazók el magyar munkaválla-
lókra :l közösségi szabályokat.
vagvis továbbra is külföldiként
kezelile Ilyen Ausztria, Belgium,
Finnország, Franciaország. Gö-
rögország, Hollandia, Izland,
I.icchre nstcin, Luxcmburg, Né-
metország. Olaszország. Portugá-
lia. Spanyolország;

• mcly egyéb uniós polgárnak kell
Clgy kiadni :1 munkavállalási enge-
délyt. kölcsonösségí alapon, hogy
nem szükséges vizsgálni a hazai
munkaeró-piací helyzetet. így a

dán és a norvég polgároknak és
hozzátartozóiknak,

• nem kell munkavállalásí enge-
dclyt kérni, csak a munkaügyi
központban kell bejelentest tenni
a munkaviszony kezdetéről és
mcgszúnéséról. ha a munkavállaló
cseh, észt. lelt. litván, lengyel,
szlovén vagy szlovák állampolgár
vagvannak házastársa, és ha nem
lép fel piaci zavar, ez tartósan így
lesz. Amennyiben védintézkcdést
kell elrendelni. azt a Magyar Köz-
tonyben a kormány rendelet ként
hirdeti ki,
Az engedély vagy bejelentés ön-

magában nem elég, a munkavállaló
okmányainak magyar fordítását is
mellékelni kcll.

Végül kizárásos alapon, a ciprusi,
máltai, ír cs brit polgárokra a közös-
ségi jogot fogjuk alkalmazni, azaz
engedély nélkül lehet é5ket itt alkal-
mazni, kölcsönösségi alapon.
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nedékesnek egyéves tartózkodási
engedély adnak, amely hathavonta
további egy évre meghosszabbítható

• Megváltozott a menedékjogi eljárás:
c!ső fokon a RÁ.H (nevében az ügy-
intézője) jár el, fellebbezni nem le-
het, hanem a bíróságon lehet kérni
a felülvizsgálatot. közigazgatási per-
ben, amelyben 30 napon belül dön-
teni kell, és ellene már nincs jogor-
voslat.

• A menedéket kéró egy évig csak a
befogadóállomáson dolgozhat, egy
év után, ha még folyik az ügye, csak
rnunkavállalási engedéllyel, de bár-
hol.

• A menekült kap választójogot a helyi
önkormányzati. polgármesteri vá-
lasztáson, valamint részt vehet a
népszavazáson, népi kezdeménye-
zésen is.

• A törvényes képviselő, gondviselő
nélküli (vendéglátó-ipari kifejezés-
sel: kísérő nélküli) kiskorúak mene-
dékjogi eljárásában pszichológus
szakértő vehető igénybe, aki részt
vesz a meghallgatáson. Az életkor
megállapitását végző orvos-szakértói
vizsgálat ellen tiltakozó fiatal kérel-
mező kéreime automatikusan nem
utasítható el pusztán emiatt.

• A menedékjogi kérelem vagy a jogál-
lás visszavonása esetén meg kell ál-
lapítania a hatóságnak, hogya kül-
földi eltávolítható-e az országból
vagy sem, és ha igen. akkor javasol-
hatja azt.

• Tárgyi illetékmentes a menekültügyí
eljárás.

• Bírósághoz lehet fordulni, ha valaki-
nek a tartózkodási vízumkérelmer
visszautasitorták.

• Nincs szükség munkavállalás vagy
jövedelernszerzó tevékenység foly ta-
tásahoz külön vízumra akkor. ha a
kültöldí családegyesítési célból ren-
delkezik tartózkodási vízummal
vagy tartózkodási engedéllyel.

• Tartózkodási engedélyt kap az itt
született külföldi gyerek, ha felügye-
let nélkül maradt, vagy eleve nem
volt gondviselője, és nincs más jogcí-
me a tartózkodásra.

• Részletes szabályok rendelkeznek az
ujjnyornat-vételról, az idegenrendé-
szeti kiurasítás. é5rizet elrendeléséról:
annak bírósági kontrolljáróJ. Végre
nem a büntetőeljárás szabályait kell
alkalmazni.
A törvény végrehajtását tartalmazó

kormányrendelet is módosult [lásd a
122/2004. (IV 29.) kormányrendeletet].
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A bulvárlap is (valamilyen) saitó
A Menedék Egyesület, híven a migránsoknak a közvélemény elötti hiteles bemuta-
tásáért eddig is vállalt szerepéhez, ismét állásfoglalásra kényszerült. A Blikk ugyan
nem tartozik az egyesületi tagok olvasott orgánumai közé, de éppen mert a meg-
lehetösen elöítéletes funkcionális analfabéták kezében nagyobb eséllyel fordul meg
a kevés betüt és sok képet tartalmazó lap, a kevés írásnak is igaznak kellene len-
nie. Ezért ragadott tollat a többiek nevében is Kováts András.
.Tisztelt Szerleesztoségt

A Menedéle Egycsulet aggodalmát feje-
zi lei a "Beindul a meneleültrobam?"
cimü, a Blilele 2004. május 11-i szá-
mában Fodor Bori tolláhól megjelent
citeeel kapcsolatban, A cikk hamis he-
állításban ábrázolja a Magyarország-
ra érleezo meneleültele belyzetét, és
mincl tartalmában, mind 'megfogal-
marásaban idegenellenes sztereotipiá-
!,?C/1 leozuetit.

Szemben a szerz6 állitásáual, mint
a migráciooalfoglalleozo leutatolenalz,
illetue gyalsorlati szaleemberelenele,
cgyesületünle tagjainals nincs tudorná-
surile olyan szalernai uitárol, amely ar-
ról a leérdésrol szolna, hogy ueszélyben
uannale-e a magyar mu.nleabelyele.
.A cielefeloezető szöuege azt állítja, hogy
,..101.:"- meg nem neuezeit= .sraleérto
szetiru nemsoleára meneleültele özöne
érlzezhet haz ánleba. " A cilele kJözli,
hogya (leb 500fér6helyes) hicskei me-
ticlzűlteleel befogadá állomáson csu-
pán 114-en tartózkodnak, és "hetente
egy-kéL új család kér bebocsátást."
~l hazai meneleűltiáborolebart lassan
leét éue ez a helyzet, dacára a cikkben
is emlitett fér6b·elyh6uítéseknek. A cím-
ben megfogalmazou gondolat mindué-
g(r; csale [eluetésleént jelen ih meg, ame-
lvelere a szerzo semmiféle alapot nem
hoz fe/. Ennele ellenére az írás megfo-
galmaxásat (, várb atoan jönnelz
majd ". "CI uárbato rohamot az il/et é-
he.\:eh sem tagadjále", "Kell-e tartani
attol. bogy. Magyarország ezerszám-
ra uon z nincstelen meneleulteket?
veszélyben uartnale-e arnagyar mun-
leabelveh?") kevés leétséget hagynak
atc!61: hogy Magyarországot közuetlen
ueszélv, roham fenyegeti. Pontosan ezt
a tanulságot vonják le a cikk oluasoi,
aleih a lap ioeboldalán leoz zétettéle
hozeaszólásaileat. Az olyan realeciole,
mint "igenis leell tartani a meneleül-
te!:!t6/" (vanessza, 2004. máj. 12.)
.,Magyarország népessége hamarosan
CI leouetkezó. magyar 20%, a töbhi ci-
gány, nigger, leinai" (Anonim, 2004.
máj. 11.) tülerozile a honlapon leiala-
h/Í! leonszeneust, bár az átlagnal visz-
szafogottabbalenate mondbatole.

A citeleo/van modon irja le a mene-
leultelenele. 'ilIetue a menedéklzér6knek
a nem zetleo zi egyezményels alapján
biztosított. de egy demoleratileus társa-
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dalomban egyébeént magától értetodő
jogokat- például CI mozgási szabadsá-
got és a leértyszermu.nlea hiányát =,

mintba a.zole jóléti juttatásole volná-
nak: "Semmi 'dolgLlk, Sportolb atnale,
netezbetnele és sétálgathatnale. A gye-
rekek általános iskolába járhatnak.
Nincsenek bezárua." Ennek megfele/6
az oluasók reakciója: .Felhábomdtam
a cileleen! . .. a teljes ellátásért ... semm it
sem leell tenniule" (vanessza, 2004.
máj. 12,), "elég nekünk az ingyenéle
kisebbséget eltartani (Anonim, 2004.
máj. 11.), "támogassuk a sok ingyen-
él6 szemetet" (Anonim, 2004. máj.
11.) "még jo, bogy 6k mernele gyereket
szúlni ... ez szemétség" (Anonirn,
2004. máj. ll) A citele nem közli,
hogy egy menedélelzéro, miuel tilos
mu.nleát vállalnia a befogadoállo-
máson leiuúl, baui 2500 forinthól
leénvtelen megélni, ami sok családna!"
már nem elég az általános islzolai tan-
leonvuelere, a gyermek isleolai buszhér-
letére ésa rubazleodásra sem. A mene-
leuluáboroleban él6 emberele nem örül-
neh annale, bogy ott kel! tartózkodni-
uk. Igaz, bogy a táborban lehetőség
uart sportolni (hol nincsr) és van
internet-hozzáférés (ez utób hi melles-
leg nem az adofizetőle pénzén, hanem
civil és nenizetleczi szeruezetele támo-
gatásahol műleodie), azonban a
befogadoállomás nem egy szabadido-
Ieozpont, és a leorulményele leorántsem
ideálisale

A cihle leozli uégül, hogy májustol
leezdue - az uniós szabályok átvéte-
lének köszönbet6en - a ;neneküllek
egy éu után munhát uállalbatnale. Wl-
lojában csale a menedéleleéröh (azole,
aleile még nem hapták meg menedélejog
iránti leérelmulere a választ) tekinteté-
hen uan változás. eddig az eljárás ide-
je a/att nem uállalbattale munleát. Most

abban az esetben, ha az eljárás niár
tobb mint egy éue tart, uúilalhallla!"
munleát az "általános szabályok sze-
rint ", tehát mint bármilyen más leul-

földi állampolgár, munleauállalási en-
gedéllyel, amineh megszerzése rendei-
oül hosszadalmas és bonvoluli Az 0/-
uasole reakciója.' "Tökjó. 'hogy ez a soh
beteg, tudatlan, mczitiábas már egy éu
után szahadon »uállalhat munhát« =

hiirurzh e! az ors.zágban!" (B. 2004.
máj. 11)

Azok, akik meneleültstátust IU.1Pna!?
(országosan éuente 80-100 [elruiuről
uan szol) dolgozhatnak munhauálla-
lási engedély nélkül. Ez eddig is így
uolt, és a magyar munleaeropiac nem
omlott össze. Tehát nem oalosrinű.
hogy ez a néhány emberfogja a ma-
gyarohat a mu.nleabelvűlerol .Ieitúrni'
legfeljebb olyan rnunleákat is eiuállal.
amit magyar állampolgár nem uállal-
na. Aleile nem kapnak menelzültstátust.
csak ún. "hefogadott humanitárius
státust" (általában egy évre), touábbra
is csak munleauállalási engedéllyel uál-
talhatnals murileát. Tapasztalatainh
szerint nekile még sokkal nehezebb
(megleocleáztatom. szinte lehetetlen)
munleát leapniule. (Befogadott siátust
évente néhány száz emher hap.) Ahi-
het pedig eddig nem említettünk, azoe-
nale a hérelmét elutasitottále, tehát 6k
egyáltalán nem [ognale Magyarorszá-
gon munhát vállalni.
- A cikk általános bangnemét, a mene-
leülés oleairol, a nemzetleozi emberi jogi
garanciálerol, illetue a meneleülés ualo-
ságos dinamilzáiárol (a legnagyobb sza-
mú menedéleleérii a kilencvenes évek, ele-
jén uolt) szóló informáciole hiányát nem
ellensúlyozza ke!!6!"éppen az az egyéb-
leént űduozlendo tény, hogv eg)! mene-
déhkér6t szem élvese n. némi szimpátiá-
val nnilat be. Az oluasole reakciói is niu-
tatjále, hogy abban az országban, ahol
nemzetközi felmércsele éoeleóta az ide-
genellenesség Europáhan legmagasabb
szintjét mutatjále hi, a sajto súlvos fele-
!6sséggel tartozile a migrácio tendencic-
Z1lS bemutatásaért.

1'isz/elet! el.
Kouáts András"

3



Nemzeti biztonsági stratégia
A kormány áprilishan meghatározta. mi-
lyen legyen a jövőben az ország bizton-
s~{gistratógiája [2073/200!í. (IV 15) kor-
mánvhatározatl. Ebből kiderül. hogy
már volt ilyen. amelyet mt:'g 2002 máju-
-;:íban Iogadrak el. csak senki scm verte
észre, Ezén ruosr kifejezetten körclcztck
,1 miniszterckct. hogy készítsék d S:lj;'lt
(Igazari stratégiájukat, es azokat egymás-
s~d. valamint ezzel a nemzeti hiztonsági
stratégiáv:d is hangolják össze, A zenei
(JssZhangZ:1U:iJl alapján például a bel-
ligymini,"z\n fugja elkcszíteni a migráci-
(JS :,,1 rcndvcdelmi (cs :1 katasztrófavedel-
mi srratégiClkat (rehár ezek nC111egy, ha
ne-m küíön .illo cl'lrléllcbzerek). mikoz-
llen :1 \'1inis/lc'Iclrj(lki I Iivat.ilt vezeto
nuniszter fc le ló::; a ierrorizmus elleni
,str;llégi{lért, A kidolgozott stratcgiákat
J/onban J nunisztereknek be kell mu-
r.uniuk a :\emzetbinonS:lgi Kabinetnek
c-lózcrescn vélcmenyezésrc. Ez azt is je-
le-nti. hogya biztonság legtágabb fogat-
mát használják. hiszen annak része ~Itel-
:Id:ltkioszt:ls szcrint is a gazdas::i.gi, pénz-
ügyi, az egészségügyi. a szociálpolitikai,
:1 kornyczctvédclmi. az informatikai. JZ
intormációvcdclmi. a humáneróforrás-
fejlesztési c0lrendszer, dc legalábbis
vannak ezeknek biztonsági elemei,
:\ nuniszterek nek e nagyszabású mun ..
kár szeprember \'égéig kell elvégezni,
Lesz tehát körclczócn kidolgozott. sót
nemzctbiztonságilag véleménvezett mig--
r.iciós celrendszer októberrc. összeesi-
szolva a suk -sok érintkező stratégiavall

'\em tartalmaz a hosszú dokumentum
sok támpontot a migrácíós stratégiához,
ugyanis maga a szó sem sűrűn fordul
cló benne, 1la mégis, akár közvetten, :IZ

a következókben foglalható össze,
• Meghatározzák a tiszteletben tartan-

dó értékeket (például emberi jogok
betartása, jószomszédi viszonyok, az
állampolgárok - nem a lakosok. az
in ('16k - biztonságának és jólérének
e]ösegítése, uniós integrációban a
nemzeti érdekek órvénycsirósc. a ha-
táron túli magyarok logain:Il~ széles
kőrú crvénycxirésc:

• Felvázolják. hogy mely kockúzatok
\'('szélyeztetik biztonságurikat. és ezek
között kerülnek szóba a vándorok.
- :'\z instabil régiókban az állam le-

hany.ulik (állam el halása-') , és a
\'all:tsi, ernik ai ellentéteken nem
lesz (iri':'! :IZ állarn , Ilven körülmé-
nyck között .Jelerósödnck a mig-
rációs kihívások",

- Az illegális migráció súlyos kocká-
Z~It,mcrt egész bekezdest szenteltck
neki, Íme: "Magyarország határai
várhatóan hosszabb ideig az EU és a
schengeni té'rsé~gkülsó határai lesz-
nek, ami együn jár az uniós határ-
szakasz igazgat:lsának felelősségé-
vel és terheivel. A migráció Magyar-
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országot eddig elsosorban tranzit-
országként érintette, azonban ha-
zánk egyre inkább célországgá is vá-
lik, Magyarországnak az EU közös
vagy közösségi politikai által érintett
keleti es dd keleti szomszédai euró-
pai integrációs kilátásaik. mig-
rációkibocsátó és -átereszró szere-
pük és a szcrvczett bűnözés elleni
erőfeszítéseik szernpontjából eltér-
nek egymástól. A migrációt termé-
szetes, (Je összetett jelenségként ke-
zcljűk. me ly gazdasági és demográ-
I-ial előnyöket. valamint biztonsági
kockázatokat egyaránt magában
rejt. A lehetőségeker és a kihívásokat
is az európai integráció közép- vagy
hosszú távú pcrspcktívájában hasz-
nalhatjuk ki. illetve kezelherjuk leg-
megfelelőbben. A biztonsági kocká-
zatok kezeléset az uniós tagságból
fakadó kötclczertségek teljesítése
mellctt saját nemzeti biztonsági ér-
dekeink is megkövetelik, Nem zár-
ható ki, hogya migrációs mozgások
keretében szervezett bűnözói vagy
terrorista csoportok is próbálnak
Magyarországon mcgtelepední, illet-
ve pozíciókat kiépíteni, Az illegális
migráció elsősorban rendészeti kér-
désként jelentkezik, A schengeni
csatlakozáxt kövcrócn a külsó - el-
s(ísorban szárazföldi - határok foko-
zott vedelme a magyar határórizeti
szervek cs a bcvándorlási hivatal ha-
tékonyabb együttműködését köve-
teli meg, A schengeni egyuttmúkö-
deshez történő csatlakozással pár-
huzamosan az uniós támogatások
hatékony felhasználásával korszerü
cs biztonságos határigazgatási rend-
szert kell kiépíteni, A migrációval
- az illegális migrációval is - együtt
járó biztonsági kérdéseket nemzet-
közi cgyütrrnúködés keretében ke-
zeljük. kiemolt figyelemmel a nem-
zetközi szervezctt bűnözés vissza-
szorítására és :l terrorcselekmények
megelőzésére, megakadályozására,
Migrációs politikánk kialakításában
különös hangsúlyt kapnak a kör-
nyezó országokban élő jelenrós szá-
mú mab'Yar kisebbséggel kapcsola-
tos sajátos szempontok.' Nincs új
gondolat tehát benne, a haladási
irány másfél évtizede folyamatos.
sok rendcszet. még több határőrizet
és egy kis haráron túli magyarokkal
kapcsolatos homályos célozgatás,

- Nevesített további kockázat az em-
bercsernpészet (Dél-Kelet-Európá-
ról és a hazai szervezett bűnözés-
ről szólva), az illegális migráció a
FÁK-orszJgokból, továbbá kissé
eufemisztikusan a rasszizmusról és
a xcnofóbiáról. "Biztonsági kihí-
vásnak tekintendők a szociális és

társadalmi feszültségeket kihasz-
náló szélsőséges politikai es vallá-
si csoportok, amelyek a demokra-
tikus jogálIam által biztosított
egyesülési, gyülekezési és véle-
ménynyilvánítási szabadságot hasz-
nálják fel arra, hogy mások al<lp-
vető jogait korlátozzák, az alkot-
mányos intézmények müködését
megzavarják, vagy politikai törek-
véseiket népszerúsírsék."

• A startégla további elemeként meg-
határozzák a követendó célokat. fel-
adatokat (amelyek keverednek a
biztonságot csorbító jelenségek le-
írásával. mcgnevezésével). A logikai
zavart jellemzi, hogy
- egyfelől a határon túli magyarok e

körben önálló bekezdest nyertek,
ami a hagyományos elv megerósí-
tése, Tartalmazza, azaz nem szor-
galmazzuk, hogy ide migráljanak.
"Magyarország támogatja. hogya
határon túli magyarok - az európai
gyakorlattal összhangban - közös-
ségként. szülóföldjükön megmarad-
va élvezhessék az önkormányzati-
ság és az autonómia sajátos helyze-
tüknek leginkább megfelelő formáit
és az ezekból eredő jogokat. E cé-
lok megvalósítása elválaszthatatlan
azon országok társadalmi, gazdasá-
gi fejlódésétól. amelyekben magyélI
kisebbségek élnek";

- másfelől megismétlik a rendészeti l-s
kisebbségi kánont a migrációval
kapcsolatosan. ,.Magyarország az
Európai Unió tagjaként átveszi az
EU tagállamainak migrácíós és be-
vándorlásügyi gyakorlatát, ami meg-
követeli az intézményi és jogi felté-
telek uniós normákhoz igazírását.
Magyarországnak fel kell készülnie
a schengeni rendszer mielóbbi és
teljes körü alkalmazására, ami a ma-
gyar határórizeti szervek hatékony
működése mellett megköveteli az
idegenrendészeti eljárásokban részt
vevő valamennyi hatóság összehan-
golt együttmúködését Az Ee külsö
határává váló határszakaszainkat oly
módon szükséges korszcrüsíteni.
hogy az ne új vasfüggönyként. ha-
nem mint az átjárhatóság és az
együttműködés megvalósulásának
helye és eszköze jelenjen meg a ké-
sőbb csatlakozó szomszédaink szá-
mára, Ideértendo a vízumkiadás
schengeni normák szerinti korszení-
sítése, figyelembe véve, hogy a kül-
só határ első vedvonala a vízumki-
adó konzuli hatóság. Ennek érdeké-
ben a vízumkiadásra jogosult szer-
vezetek és személyek megfelelo
képzése, a biztonsági szempontok
és gazdasági érdekek egyeztetése
kiemelkedően fontos feladatunk, Az
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El' fórumain tevékenyen kell tárno-
gatnunk a közös menekült- és mig-
rációs politikálc továbbfejlesztését,
ideértve a közös teherviselés foko-
zatos költségvetési megjelenítését,
ami vonatkozik a külső határok
igazgatásának integrációjára is. A ré-
giónk országaival folytatott tapaszta-
latcsere kiemelt területe lehet a ha-
táréírizet fejlesztése (a porózus határ
hazánkról minél távolabbra tolása
erdekélx-n i. Át kell venni az Európai
Unio korszerú megközelítését.
amely a világos feltételekhez kötött
fejlesztési politikán keresztül is
igyekszik hozzájárulni a migrációt
kiváltó tényezők felszámolásához.
Törekedni kell arra, hogy a magyar
társadalom befogadóképessége el-
érje az Európai Unióban jellemző át-
lagos mértéket, és kiegyensúlyozott
tájékoztatással növeljuk a társada-
lom ez iránti fogékonyságát. Fontos,
hogy a migrációval összefüggő sza-
bályozás vegye figyelembe a jelen-
tós számu határon túli magyar ki-
sebbséger, és biztosítsa gazdasági
érdekeink érvényesülését." Vajon
hogyan vegye figyelembe? Kivéte-
lezzen, vagy a tiltással tartsa őket ott-
hon' Vagy ahogy Weöres Sándor
moridja ,.A medve töprengése" ci-
mú biztonságpolitikai müvében.
.jön a tavasz, megy a tél/barna
medve üldögél: /- Kíbújás vagy

bebújás// Ez a gondom óriás' / Ha
kibujok, vacogok, / ha bebujok,
hortyogok: / ha kibujok, jót eszem, /
ha bebujok, éhezem. / Barlangból
kinézzek-e? / fák közt szétfürkész-
szck-e-/ lesz-c málna, odu-méz? / ez
a kérdés dc nehéz!"

- A dialektika jegyében, a tézis és az
antitézis kevercsőból létrejön a szin-
tézis: milyen kihívást jelent a nyitott
társadalmakra a migráció, es mit
kell tenni. Kár, hogy inkább más or-
szágokra, és nem sajátosan Magyar-
országra fogalmazzak meg: "A ter-
rorízrnus, a határokon átnyúlo szer-
vezett bűnözés, a demokratikus in-
tézményeket aláásni képes korrup-
ció, valamint az illegális, tömeges és
ellenőrizhetetlen migráció közös
következményc, hogy az érintett ál-
lamok gyakran a szabadságjogok és
a jogállamiság megnyirbálása árán.
elsősorban rendvédelmi eszközök-
ben találnak rájuk választ. Az ered-
ményes fellépés azonban nem le-
hetséges tisztán rendvédelmi eszkö-
zökkel. csak a demokrácia, az em-
beri jogok és a jogállamiság intéz-
ményeinek megerősítésével. Ma-
gyarországnak érdeke, hogy az ér-
tékek cs érdekek közotti kényes
egyensúly, a szabadság és a bizton-
ság szintézise a szabadságjogok és
a jogállamiság mércéit tiszteletben
tartva valósuljon meg." Másfelől:

"a Magyar Köztársaság alapvető
nemzetbiztonsági érdeke, hogy az
illetékes állami szervck megelőz-
zék, illetve megakadályozzák az
alapvető emberi jogok gyakorlása-
nak, az ország demokratikus rend-
jének vagy az alkotmányos intéz-
mények rmíködésének megzavara-
sára irányuló törekvéseket. A politi-
kai és vallási szélsőségek eredmé-
nyes visszaszorítása hosszabb távon
azon szociális cs társadalmi problé-
mák hatékonyabb kezelésével érhe-
téí el, rnelyek bázist, illetve szimpa-
tizáns kört teremtenek számukra".

• A koncepció végül azzal próbálko-
zik, hogy meghatározza a célok
megoldásához szükséges eszközö-
ket. Például:
- "a határőrség változó feladatrend-

szere, az EU külsö határok fokozott
védelme cs a belsó határok ellen-
őrzési rendszerének kialakítása
ugyancsak megköveteli a szcrvczcti
rendszer átalakítását, a határvédel-
mi és rendészeti tevékenység osz-
szekapcsolasát. Alapvető érdekünk.
hogy a majdani külsó határok nem-
zeti biztonságunk mellett az Euró-
pai Unió egészének biztonságát is
megfelelóen szolgálják":

- "a nemzeti biztonsági stratégia
megvalósírását segítheti a társadalmi
szervezetekkel folytatott párbeszéd
és gyakorlati együttmüködés".

Campus Hungary és diákmigráció
Az oktatási tárca - mikozben alig birkózik meg a tanköteles
külföldi gyerekek közoktatásba beillesztcsóvel - a felsőokta-
tási lehetőségeket akarja reklárnozní, hogy minél több fizerós
diák jöjjön Magyarországra tanulni. Persze nem a népek barát-
ságát akarják clósegítni, hanem kizárólag a mintegy negyven
egyetem és főiskola társulásával kialakított Campus Hungary-
program révén a bevételt növeIni. A híradásban (Népszabad-
ság, 200fl. június 16) nincs szó arról, hogy az uniós polgárok
az idegen nyelvú kurzusokba (vagy akár a hazaiaknak létre-
hozott rendszerbe) miként kapcsolódnak be, a fó cél a fizetős
hallgatók arányának emelése. A világon tanuló 1,65 millió
migráns diákból százalékosari ki sem mutatható kicsiny rész
jut ránk (rnig az Egyesült Királyságra }IÍ százalék. Nemetor-
szágra 12 százalék. Franciaországra 9 százalék),

A FElSÖOKTATÁSBAN NAPPALI TAGOZATON TANULÓ KÜLFÖLDI HAllGATÓK (OM ADATAI)

2001/2002 2002/2003 2003/2004
8556 8605 9401

Ebből angol/német 2955 2963 3295
nyelvű önköltséges kurzusokon

Például SOTE (orvos, fogorvos, testnevelési szak), DOTE (orvos), SZlE (állatorvos),
BMGE (villamosmérnök, építész, informatikus)

Az Oktatási Minisztérium 15 millió foriritos támogatást ad
a programhoz (például megjelenés külföldi vásárokon, kiál-
lításokon), hogy a német és angol nyelvu kurzusokra minél
több önköltséges diákot toborozzanak. A hazai felsőoktatás-
ban részt vevő diákok száma mintegy 300 ezer, és az összes
rendelkezésre álló lehetőséget figyelembe véve évente legfel-
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jebb If százalékuk. azaz 12 ezer fó vehet részt valamilyen kül-
földi oktatási programban. Ez magában foglalja:
• a SOCRATES-/Erasmus-program keretében eddig évente

részt vevő 1800-1900 diákot, valamint a CEEPUS-, a Vlág-
Nyelv-, a Leonardo da Vinci-program alapján összesen
legfeljebb évi 3500 diákot,

• a kétoldalú megállapodások alapján hozzáférhető ösztön-
díjakat,

• a Magyar Ösztöndíj Bizottság segítségével évente elnyert
700-800 ösztöndíjat,

• az uniós tagállamok által biztosított, továbbá
• a diákok saját családja által finanszírozott kiutazásokat

(a mértéke legfeljebb a diákság egy százalékára tchctó)
Ez igen szetény szám, és a jövőben aligha fog növekedni.

mert a magyarországi jövedelmek olyan alacsonyak, hogy a
kiutazó diákoknak saját zsebból (vagy netán az államilag adott
juttatásokkal együtt is) komoly megterhelés a külföldi megél-
hetési kiadások fedezese. Az Erasmus-program havi 250-300
eurós támogatása csak kiegészítés, mcrt az uniós országokban
a lakhatási, étkezési, megélhetési kiadások 20 százalékára ele-
gendő. Sok egyetem kényszerül arra, hogy saját forrásaiból
hozzájáruljon a kültségekhez, de a fó terhet a kiutazó (család-
ja) vállalja. Az oktatók mobilitása még rosszabb, évente 300-
400 oktató jut ki az Erasmus-program keretében, de átlagosan
csak 10 napra. Ez társasútra elég, dc szakmai fejlődésre aligha.
Jó lenne, ha az oktatási tárca a kiutazást is intenzíven támogat-
ná, mert az ősztől igényelhető diákhitel ehhez édeskevés.
A Magyar Narancs számításai szerint (2004. június 10.) a havi
400 eurós támogatás az államnak egy öt hónapos szemeszter
esetében ötmillió forintjába kerülne. Ez nem tétel, ha a felzár-
kózást komolyan vesszük!
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A hónap idézete
A mohácsi vész kertárs változutá-
ról ad hírt a ciii/gyal" Hír/op
(20()!1. Június 3.) miszerint a
Mohácson működó II kínai holt
tulajdonosa ellen nvújtott be pe-
tíciót 70 helyi vállalkozó. hogy az
önkormányzat tiltsa ki ókct. Arra
hivatkoznak. hogya kínaiak (Clgy
általában. nem konkrétan el \';1-

rosban élő X. vagy Y) ,.gyakran
érvenyes engedélyek nélkül tar-
tózkodnak .Vlagyarorsz:ígon. fe-
ketén dolgoznak és áruikat sza-
hálytalanul szcrzik be". \'osza.
ellenórizzuk a kínai bolrosokatl
.. 1'1. mohácsi polgármester mcgje-
gvezte, hogya kínai üzleteket
ugyanúgy ellenőrzik. mint a töb-
bi kétszáz boltot, és a petíció állí-
tásait a vizsgálatok nem rámasz-
totrák ab." Ebbol azonhan a pol-
gárnwster nem azt a köverkcztc
tést vonja Ic. hogy a petíció alap-
talari. mcró (faji) elóiteleten alap-
szik. hanern (il)logikus magyará-
zator ad: "bizonyos korlátozások
hevezetése hosszú tavon egés/-
sége.scbh versenyhelyzet k ial a
kulásához vezetne" Ha tehát le-
hetetlenné tes/ik a kínaiak vállal-
kozjs::'ll. akkor le.sz iga/I verseny.
ne111 pedig olyan vé.s/esen ver-
senyrnentes, mint ma . .fa kérem
a költó szerint is, .Nckunk Moh-
ács kell ... ' Hasonlóan érveltek a
turisztikai szakemberek a rendór-
sl'ggcl közöscn tartott konfcrcn-
cián. inert szerintük a biztonságra

uuistáka t /:l\:lrj:ík a haj-
lékialanok c/C°r! kövctcltck. hogy
el rcndé5rsl'g tc'gyen velük va la-
mit, lcginkClbh távolítsák el ókct.
Az V kerületi kapitány széttárta a
karját: a rendórség jogalkalma/ó,
és ha el hajléktalan nem kovct el
hünc.sckkményt vagy sl:lh{lly-
sértC'.st. akkor a rendórnek nincs
joga arról el területról eltávolita-
ni" (Me/70. 2()()'L Június

A kíriai és a hajléktalan tehát
csak egy-egy kategória, nincs is
emberi arca. nincs neve. sorsa,
csak z.rvaró tcnvezó. Vajon miért
várunk jogvédelmet a polgár-
mcsterektol vagy rcndóroktól. ha
nem utasítják határozotran vissza
a!. cffl-lc, korriol yan clóitclcte«.
:1/ :dkotrn{ll1yt és a/ emberséget
cgvs/erre sértó kövctclcsckct.
V:lgy ha igen, akkor arról hol
lehet olvasni'
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A Magyar Helsinki Bizottság tréningie
:\ Jlogl'or Helsinlet Bizottság 20(h május
7--K-án tartotta szokásos jogi tanácsadási
programja keretében tréningjét az Euró-
pai Ifjúsági Központban. Az ENSZ Mene-
kultügyí Fóbiztossága, a Határórség, a
Föv:.ü~(;siBíróság és a BAl I, valamint a
hdogadóállomások képviselői szamos
Jogszah{!ly-változtatásról, az európai kö-
/össégi szabályok alkalmazására felke-
.sliilésról és a hazai joggyakorlatról cse-
réltek eszmét. Például kiderült, hogy
• :'vlagyarország 2242 km-es határából

1100 krn külsó határ lett, és a határőr-
ség kornoly erópróba elé néz, hogy
hatékonyan biztosítsa ennek ellenőr-
zését:

• 2003 ban 13 353 illegális határsértőt
regisztráltak. akiknek zöme moldáv,
roman és ukrán állampolgárságú
volt. és a zöldhatáron vagy okmány-
hamisítással próbáltak továbbutazni
Magyarországról. Míg korábban 80
százalékban a menedéket kérők al-
kották a kifelé illegálisari távozókat,
2003-ban ez az arány már csak 27
só/alékos volt. A belső határokon,
például Ausztria felé az ellenőrzés
nem szúnr meg, az osztrák szervek
fenntartják a határátlépók ellenórzé-
sét, illetve a határ őrizetét;

• a menedéket kérőkkel kapcsolatos il-
leté'kc.ssC:giszabályok alkalmazhatósá-
ga erdekeben 171t munkaállornást
hoznak létre az ujjnyomatok digitális
levételére a határokon, sót a Jogdák-
han is. ahonnan majd közvctlcnül to-
vábbítják azokat a központi adatbázis-

Sebastlao Salgado brazil
lotogrMus kiállítását 2004.
május 13-{ll1nyitotta meg a
lx-lügymíníszrer a Ludwig Múzeurnban
(Bucl;l\'ári Palota, A épület).

A Iotómúvész 1993 és 1999 között
járta :1 világol. hogya száműzöttek.
mcnckültck. vándorlók megpróbálta-
tásain keresztül bemutassa a XX. szá-
zad végC'nek történelmet. Korunkban
milliók kényszerülnek arra, hogy elsza-
kadjanak körnvczetüktól. kii/össége-
iktól. családjuktól, mert üldözik óket
harcolnak apus/ta túlelésért 2000 óta
:l Vi!{lg több országában bemutattak
Salgaclo képeit, hogy mindenki láthas-
sa az úton lévók. a mcnckültráborok-
han tcngódök, a nagyvárosi nyomor-
negyedekben faluról clvándoroltak
mcgalázratásait, bátorságukat és más-
ságukat. Koszovó, Vietnam, Ruanda,
Brazília. India. Ecuador. Afganisztán
egyaránt felkerült a tablókra. A fotográ-
fus kiemelten ke/eli a legkiszolgálta-
tortabbakat. a gyermekeket, akikről
kulön portrésorozatot készített.

A szepen berendezett kiállítás feke-
tén-fehéren dokumentálja a világ tehe-
tetlenségét, a belsó és a nemzetközi

hoz. 2005 közcpcig még csak a papi-
ron levett ujjnyomatot továbbírják
(AFIS/EUEODAC), és a kapcsolat on-
line helyett gyakran faxon, telefonon
múködik. Ennek ellenére már akadt
olyan menedéket kérő. akinek ujjnyo-
mata alapján megállapítható volt.
hogy Németország a felelős az eljárás
lefolytatásáért, így a kérelmezőt árad-
juk, Ehhez az egyeztető munkához a
BAl-I-ban már létrejött egy 15 fóból ál-
ló koordinációs egység, hogy továbbí-
tani és fogadni tudja az illetékességgel
kapcsolatos kéréseket. Most készítik
eló Ausztriával a megkeresések és át-
adások gyors bonyolítását rögzító
közígazgatásí megállapodást, noha az
illetékességi szabályok megsértésé-
nek (dublini egyezmény. rendelet)
nincs szankciója, és alkalmazásukat
csak megfelelő hatóságközi együttmú-
ködésscl, az illetékességet bizonyító
adatokkal, illetöleg a kérclmezó átvé-
telét megtagadó indokok feltárásával
lehet elérni;

• növekszik a menedéket kérelmezök
között az elismeresi arány, és ez is fel-
veti. hogy minél hamaral~b megindul-
janak a beilleszkedési programok
Például Békéscsabán a befogadó-
állomás IDlt lakójaból 26 az elismert
menekült. akik nem akarnak tovább
utazni, és várják, hogy mielóbb meg-
oldódjon az egészségügyi ellátásuk.
legyen tb-kártyájuk, kaphassanak
gyógyszert. A debreceni befogadó-
állomáson is hasonlóak az arányok.

vándorok szenvcdését és a
háborús menekülök csen-

«>, >< döségét.
A Magyar Fotóművészek Szövetscgé-

nek támogatásával, a fotohónap kereté-
ben 200It. június 27-ig megtekinthető ki-
állítás a túlélés öszrönéról szól, "A ván-
dorlók többsége egy jobb élet reményé-
ben hagyja el otthonát, a menekültekct
viszont rendszerint a félelem űzi el.
Mindkettót a létfenntartás ösztöne hajtja.
A szegénység és a kegyetlenség belátha-
tatlan és felfoghatatlan örvényeból nem
találnak más kiutat, mint hogy útra kelje-
nek. A menckült letformát senki sem ön-
szántából választja. Korunk polgárhábo-
rúiban ugyanakkor a civil lakosság az
igazi áldozat. Kurdok, atgánok, bosnyá-
kok, szerbek és koszovóiak milliói
kényszerültek elmenekülni falvaikból és
városaikból.

Az évtizedek óta menekülttáborokban
éló palesztinokhoz hasonlóan, ók is a
hazatérésról álmodoznak. Néhányuknak
azonban véglegesen szakítaniuk kell a
múlttal: menekültekból száműzötré vál-
nak, majd száműzöttból vándorlóvá" -
foglalja össze a kiállítás bemutatója.
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Konferencia a migróns gyermekek neveléséről és oklalósóról
A Meuedék h/!,yesúle/200'i. május 2l-én,
a MAI"RA-projekt keretében szerveztc
meg konfcrenciáját a niigráns gyerme-
leele neoeléséoel és oletatásáual kapcsola-
tosari. Ebben a tárgykörben ez már nem
az első alkalom volt hogy tanárok, isko-
lai vezetők. kuratók. szociális rnunkások
és az oktatási tárca képviselői találkoz-
tak. árn 31. uniós csatlakozás ennek to-
vábbi aktualitást biztosított. Előadást tar-
rort Várnos Ágnes, Ollé János, Kárpáti
Turide. Hegedúsjudit (ELTE, Neveléstu-
dornányi Intézet) továbbá Forgács And-
r:ls vezetó tanácsadó (0:\1 EL Koordiná-
ciós és 'lervezcsi Fóoszrálya). Egyebek
mellett, elhangzott, hogy
• egyszerre és egyre növekvő mérték-

ben jelenik meg hazánkban a tanul-
mányi migráció és a migránsok gyer-
mekeinek a hazai iskolai rendszerbe
való belépése;

• ~lZeurópai közösségi jog kötelezöen
alkalmazandó szabályaira tekintettel
az OM állami feladatnak tekinti ez
ezzel összefüggő feladatok mcgszer-
vezesct. a kötclczettségek teljesíté-
sót, persze bízva szélesebb társadal-
mi együttműködésben;

I A közösségi jog legfőbb szabályai a téren:
- az uniós állampolgár és a tagállami állampolgár

egyenjogúsága az európai közösségi jog alkal-
mazási körében, a diszkrimináció tilalma (EKSZ);

- 77/ 486/EGK tanácsi irányelv (1977. július 25.)
a migráns munkavállalók gyermekeinek (azaz a
másik tagállam polgárának az ország területén
tartózkodó, tanköteles gyermekeinek) az oktatá,
sóról;

- az Európai Tanács 1995. október 23-án elfoga-
dott határozata, hogy az oktatási rendszer mi-
ként reagáljan a rasszizmus és idegengyűlölet
problémáira;

- az aktatási miniszterek tanácsának 1989, május
22-i határowto a cigányok és az utazók (vándor-
lók) gyermekeinek iskaláztatásáróL

• a közokratásról szóló törvény tankö-
telezettségre vonatkozó szabályai
(110. §) 2003-ban módosultak, és ez
biztosítja az uniós polgároknak is az
egyenjogúságot;

• a migráns gyermekek iskoláztatásá-
val kapcsolaros tennivalókat átfogó-
an kell megközelíteni, és az OM egy
munkacsoportot hozott létre a BÁH.
a B:V1, az ESZCSM, a Mcnedék Egye-
sulet szakcrtóiból, képviselóiból, hi-
szen a kezoktatási törvény értelmé-
ben megfelelo pedagógiai progra-
mot kell kialakítani a migráns gyer-
mekek oktatása érdekében, majd azt
2004 szeprernberétól lehetne beve-
zetni az oktatás tartalmi és formai
elemeit egyaránt érintve;

• a költségvetési törvény 2004 szcp-
temberétől az iskolafenntartók ré-
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szére kiegészítéi norrnatívát nyú]t (48
ezer Ft/ev), persze ehhez megfelelő
nyilvántartásra van szükség az isko-
lákban és az önkormányzatoknál is
a tervezhetőség és az ellenzés. vala-
mint az igény lés érdekében;

• az OM tervei közt szcrcpel megfele-
lő tájékoztató rendszer kialakítása a
folyamatosan bövülö tapasztalatok-
ról. továbbá olyan pedagógiai prog-
ram-irányelvek kimunkálása, ame-
lyek alapot nyújtanak a migráns
gyermekek okratásahoz szükséges
spcciális scgédletek tananyagok és
tankönyvek kidolgozásához;

• az OM pedagógus-továbbképzés
szervezését tervezi a tagállami okta-
tási tárcákkal, hogya Socrates- és
a Leonardo-program keretében az
együttműködés. a pályázati formák
erre a témára is kirerjedjenek;

• vitatott, bár az unióban egyre jobban
elterjedt az a nézet, hogya kisebbsé-
gi és a migránsokkal kapcsolatos ok-
tarasi kérdéseket összekapcsolják;

• erősíteni kell nálunk is az integrációs
munka hatékonyságát, mert nem
elég sikeres az iskolai szocialízáció.
az új generációk beilleszkedése.

A konferencia javasolta a az Oktatási
Minísztériumnak. hogy
(L) létesítsen egy információs vonalat.

amolyan oktatási igazgatási forró-
drótot. amely az iskolák rendelke-
zésére áll, ingyenesen nyújt segít-
scgct a leülföldi gyermekekkel kap-
csolatos jogi, igazgatási, beilleszke-
dési kérdésekben. A szolgáltatás
megfelelo címlistat hoz létre (rész-
ben al. erdeklödö iskolák, óvodák
adatai alapján arról. hogy hol tanul-
nak a leülföldi gyermekek, részben
a tapasztalatokkal rendelkezo szak-
emberekról is adatokat gyüjtve);

(2) jogszabály rendelkezzen arról, hogy
az oktatási intézményekben, befo-
gadóállomásokon, bizonyos külföldi
gyermeklétszám eléréseker kötelezó
legyen megfelelő szakértőt alkal-
mazni a rnigráns gyermekek oktatá-
si, szociális, gyermekvédelmi ügyei-
nek szcrvczésére. koordinálására
(iskolapedagógus, gyermekvédelmi
felelős mintájára),

(3) sürgósen pótolja a magyar mint ide-
gen nyelv tankönyvet és tanári kézi-
könyvet (ehhez a meglévo tudás
már megvan, a gyakorlati és képzési
szakemberekkel együttműködve a
kiadás cs a terjesztés várat magára),

(4) a hazai oktatási rendszerben már
polgárjogot nyert a kettős mérce
(például minőségi oktatás az emelt
szintű érettségivel és a többieknek
al. általános érettségi), amely a
migránsokkal kapcsolatosan is él,
hiszen a felzárkóztatás ma csak a

tananyagra vonatkozik. míg a nyel-
vi kompctenciák szintjén akadozik.
ha ez az elv tartós marad, úgy ki
kell dolgozni. hogya migráns gyer-
mek miként osztályozható a tan-
anyag és a nyelvtudása alapján.
egyéb képességek alapján, me ly
osztá lyba vehető fel stb.:

(5) rendezze a tanár-szüló, ískola-szü-
ló közötti kornmunikációt. és eh-
hez biztosítson tolmácsokat. \'agv
gondoskodjon valamilyen intczme-
nyes rendszerról.

(6) járjon közbc, hogya gyermekvedel-
mi jelzórcndszcr a migráns gverme-
kelere és családjukra is kiterjedjen.
a hatásfoka pedig javuljon.

A javaslatokhoz kapcsolódó szcrcnv
adalék. hogya rendezvény résztvevóí
is haszonnal forgatták a Mcncdék
Egyesület tavaly megjelent, 66 oldalas
kiadványát: /1 niigráns gyermehete o/.!-
la/ása (összeállította Illés Katalin C:s
Medgyesi Anna. Budapest. 2003.)

Amnesztia
2004. május végéig összesen 138 rendezetlen jogállá-
sú, ill tartózkodó külföldi kért egyéves tartózkodási en-
gedélyt a törvény egyszeri alkalommal igénybe vehető
rendelkezése alapján (2004, évi XX1X.törvény). Köz-
tük 57 kínai, 28 román, 13 szerb és 12 vietnami állam-
polgár volt, indokuk zömmel a.magyar kulturális kötő-
dés vagy családegyesítés volt, Osszesen azonban 21 fé-
le állampolgársóggal rendelkezőt regisztráltak, és a jú-
lius végéig nyitva álló határidő közeledtével növekszik
az érdeklődés (Népszabadság, 2004. június 16.) Egy
romániai magyar nő számára azonban egyetlen ren-
delkezést sem találtak, amely segíthetne a magyaror-
szági tartózkodásátlegálisan kitolni, ezért négy hóna-
pos gyermekét kell egyedül ill hagynia, Az apa a hó-
zasságon kívüli gyermekét ugyan jogilag elismerte, így
az magyar állampolgár lett, de az anya eltartásáról
már nem akar gondoskodni. Az asszony több megoldás
közül választhat. Az egyik szerint visszatér Romániába,
a gyermekével együll, hogya visszatéréshez oll-tartóz-
kodási vízumot szerezzen be, ami 500 euró felmutatá-
sót igényli, és neki nincs ennyi pénze. A másik megol-
dás az, hogya gyermekét itt hagyja, akit persze állami
gondoskodásba kell venni, mivel a házasságban élö
apa aligha fagja ellátni. Ez államilag a legdrágább
megoldás, és a gyermeknek a legnagyobb kárt okozza
(az anyáról nem is beszélve). A harmadik megoldásban
oz anya kapna tartózkodási engedélyt, esetleg jogi se-
gítséget, hogy rendezze a helyzetét (munkavállalás,
tartásdij, vagyonának átmentése, családtagok, barátok
segítségével jövedelemszerzés síb.), mert ez a gyermek
mindenek elöli álló érdeke (ENSZ-egyezmény a gyer-
mekek jogairól, 1989) és az állami gondoskodás egy-
évi összegének töredékéből megoldható, nincs rettegés
akiutasítástól. De nem, marad a hivatal szerint a kiuta-
zás o tartózkodást biztasító 90, nap végéig, a gyermek
egyébként sem Ü{Jyfél (Népszava, 2004. május 15.).
Vajon ki és mikor fog fellépni, hogy ha az amnesztia a
gyermekek szüleire nem terjed ki, akkor legalább
a nemzetközi egyezményben vállaltakat tar/suk be?
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-----------------lIIIIiiDIIIIIr----------------
A külföldiek képe a hazai saitóban

f\ kSI [ :\0pességtudományi Intézetc-
hen 200;'í június 21-én vitatták meg
Kovács Eva cs KriZ:1 Borbála tanulma-
nyár. amely felvázolja, hogya hazai
saiiót olvasókban milycn kép alakulha-
t ott ki :IZ idegenekról. Az 19'j5-2000
kozott megjelent újságokat tekintcrtek
.it. és:t mintába harezer cikk került he,
,\ kUlal;'ts idóbel: és pénzügyi feltérelei
h,/"in :111':1nyílt módjuk, h(),~Y tovább
<I(íkír~('k :1 kört. 0s csupán a legfonto-
s.ihl: (:'\'ckhen megjelent írásokat vi zs-
,,-;,ll)'il, IIJ~·~~.Igy azI9ci5-ben, 1990-ben
,. _o' i 'il II Lc'k-lkc'zelt cikkeket E 11:\-
1 'II \:'vl'()I\': lill k i\:·tlaszl:lsa mcllett több
('1\ i~ sdllr: 19'1) C'S 1990 rcndszcrváltó
l'\d, volrak .imclyck ugyanakkor ml'g
11IknJzik '1 llll'gcléízc'í időszakok szelle-
mct: a 2000 -cs év pedig az adatbázis
;.:ÍrC> évfolyama. :Izaz az idegenség je-
lenkori sajtókepe rajzolódik ki belőle.

:\ vizsgálat célja. hogy rekonstruálja ~I
1ll:lgyarorsdígi nyilvános közbeszéd ala-
kul.ixát. l'S a kvuntitatív feldolgozással
csup:ln nehány alapkérdésre kerestek a
\:'tL!szt. Például. hom' kik jelennek nwg
idcL;l'nként (azaz a többségtól mcukü-
liinböztctert csoportként), ilIetve ki.\lfül-
eliként (azaz másik állam polgáraiként) a
sajtó hasábjam. Továbbá arra is kíváncsi-
ak voltak, hogy Ll róluk szóló híreket
rnelv helyen és milyen tálalásban közlik
:IZ L',\Wes sajtótermékek, valamint hogy
rnilvcn témákban milyen szcrcplókct
\ onult.trnak fel al. "idegensC~g". ,1 ,.kCiI-
tdc!isé'g" ábrázolására - :Izaz mckkoru :1

földrajzi ,1 politikai ('S " társadalmi hori-
zontja CI sarokévek sajtónyilvánosságá-
nak . .'\1. egyszerű kórdóív scgirségévcl
azt is vizsgálrák. hogya külfokli/idcgcn
C-s ..magyurok közöttí viszonyt milyen
<iilusban és hangvételben tárgyalja a sai-
t() tehát mílyen attirúdőket SUg{llDI. 01-
\ usóközönségc felé. Kísérletet tettek ar-
ru. hogy meghatározzák, vajon a cikkek
milvcn alá -. fölé-. illetve mcllércndclési
viszonyokar ábrázolnak a .rnagyarok"
és ,IZ .,idegcnek" között. és mennyibcn
általánosító a cikkek ,.idegen"-képe. W:-
gczctül fontos volt, hogy van-c "arca"
,ll: idegennek.

Az újságcikkck elemzése során kidc-
rülr. hogv a három kiválasztott évben
bizonyos irányokba fordult a magyar
közvclcmé ny figyelme, 0s a legtöbb
esellk'n kiviláglanak a magyar bel- 0s
kulpolitik.. szemlólctváltásai a magyar
t:lrs:!cblolll hcl.~ő .Idcgcnje ivel' (1'0-

mákkal zsidókkal, svábokkal és más
lllargirüli,~ csoportokkal) szembeni at-
titt'ídök változásai is. A vizsgálat ne-
h.i nv társadalornrörrénclmi adalékkal
szolgjlhat élzl9iS-ös és az 1990-e5 év

eseményeivel kapcsolatosan. A kvanti-
rariv clcmzés nyomán megalkotható az
icll'geníkülföldi 1945 utáni magyaror-
s;ógi diskurzusának szótára, a diskur-
zuscsoportok cs témák, majd erre épít-
ve a tartalmi, minóségi elemzés.

Az elemzésbc bevont mintcgy 800
cikk fele 1945-ből való, 1990-ből mint-
egy 150 es 2000-b61 majdnem 200 cikk
(a kissl' egyenellen megoszlás mi.rtt a
szcrz(ík ezért súlyozott mintát használ-
tak). Ez nem jelenti azt, hogy 1990-ben
és 2000-hen kevesebb cikk jelent meg
ebben a témában, csupán kevesebb saj-
tótcrrnckct választottak ki. és sziL;orúbb
szCíré5t alkalmazrak (lásd táblázal).

Ahogya sajtóadarbázis egészében,
(Igy ebben ,1 miniába n is külonbözó
111CífajCIsajtótermékek cikkei kerültek, ('S

a nuntavételt szamos szubjektív tényező
befolyásolta. Ezért az clcmzés csupán
óvatos követkcztetósck illetve inkább
tendenciák vázolására nyújt lehetőséget
a kutató számáru. E három vizsgált év
sl.:ímos saj:ltos karakterrel rendelkezik
CI háború vége. a rendszerváltás stb.),
amiból sokkal inkább egy-egy pillanat-
képet rogzíthctünk. mint hogy általános
élyényú ig:1I.s:1gokat vonjunk Ic a ma-
gyar sajtó idegenekkel kapcsolatos atti-
túdjé\c1 kapcsolatosan.

1\ vizsgálat tanulsága abban foglal-
ható üssze, hogy még egy meglehető-
sen heterogén adath:ízis viszonybg
cL;y.~i'.erCíelemzése is rámurar a magvar
s:ljtó külíöldickkcl kapcsolaros k~í)(~-
nek néhány jcllegzctcsséglTe.

A három évfolyam cikkei alapján el-
mondható, hogya magyar nyilvános-
ságban a kulíöldick elsosorban távoli
or:,;zág politikai, gazdasági történesci-
nek intézményei. illetve aktorai, akik a
k li lőnbozó magya rországi periódusok-
ban kisebb vagy nagyobb befolyással
voltak az országra. /\. kulföldickkel érint-
kezó magyurok szintcn a politika és :1
gazdaság területén mozognak, és csak
ritkábbari a kulturális vagy tudományos
élet szereplói. A külföldick erőteljesen
.cratizáltak" a magyar sajtóban: orszá-
gokat képviselnek, így államíók, politi-
kusok a hordozói az idegenségról meg-
jelenö információknak A magyar sajtó
még 2000-bcn is részben ,.zárt ajtók"
mögül tekint ki a világba: a külföldi-
ról/idegenról szóló hírek egy jelentős
rész0t helpolitikai események general-
ják. E nemzeti bezáródás - melynck a
sajtó elsosorban csak a lenyomata és
nem a kiváltója - erősíti a külföldiek és
:1 magyarok közötti negativ kapcsolatok
súlyát, jelentősegér és megalapozhatja a
xcnofóbia diskurzusát is,
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Összesen 802
(A'-gol jelöli sojlólermékek oz 1945-ös, o löbbi oz 1990-es és
2000-es évfolyombon szerepelnek, kivéve oz Új Magyororszá-
gol, amely 2000-ben mór nem lélezeít.)

A hazai sajtó figyelme "tömbös":
19tí5-ben e "tömb" a Keleti I3lokk álla-
mait jelentette, míg mára az Európai
Unió országai. 1945-ben a Nyugat volt
némiképp a horizont szélén, addig
2000-re a Kelet vált rabuvá a magyar
nyilvánosságban. Az is látszik, hogya
média csak el vétve tekint és tekintett e
tömböknél távolabbra: külföldi szerep-
lők 1945-ben elsősorban a Szovjetunió-
ból, 2000-ben pedig túlnyomórészt az
Európai Unióból származnak. A külföl-
di/idcgen téma egyetlen közös szála az
19/í)-2000 közötti időszakban: a hatá-
ron túli magyar kisebbségeké. ezen be-
lül is elsősorban a romániai magyarságé.

A külfoldi csak lassan telíródik szemé-
lyes attribútumokkal, túlnyomóan mind
a mai napig inkább intézmény. mint sze-
mély. A kapcsolatok még rnindig konf-
liktusokkal terheltek, legalábbis a saitó
által felrajzolt kép ezt tükrözi.

Alá-fölérendcltségí szempontból a
külföldí lehet alárendelt idegen, ami
gyakoribb (például külföldi bűnelköve-
tó), de lehet magasabb státusú a cikk-
ben szereplö magyar félhez képest (pél-
dául munkaadó, magyar alkalmazottak-
kal). Mindkét szerepesztás bőven kínál
negativ. előítéletes. idegenellenes érrel-
mezéscker, ami ellen a magyar sajto.
úgy túnik, még nincs különösebbcn fel-
vértezve.

Felelős szerkesztő: dr. Tólh Judit
Felelős kiadó:

Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
A hírlevelel gondozta a Sík Kiadó Klt.
Tipográfia, tördelés: Beck Bojánka

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
X. évfolyam 7-8. szám 2004. július-augusztus

Fei1eszleni azl, ami nincs?
1993. május l-]e óta tagjai vagyunk a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő
Központnak, amelynek alapító okiratát már harmadszorra módosítják. A leg-
utóbbi, 178/2004. (V. 26.) kormányrendelet értelmében a most már jogi sze-
mélyiséggel felruházott központot újabb nyolc évre működtetni fogják.

A megállapodás célja a migrációs
politika területén történő nemzetközi
együttműködés és az ezzel kapcsolatos
kutatások elősegítése. Eszerint tehát
1993 óta biztosan van migrációs politi-
kánk. amely a következő elvre épül:

"Az emberek rendhagyó és egyre in-
kább menekülési céllal történő Dél-
Észak irányú áramlásai az elmúlt évek
folyamán fokozódtak. melyeket az utób-
bi időben kialakuló Kelet-Nyugat irányú
mozgások csak tovább súlyosbítottak.

A beutazás ellenőrzésére hozott nem-
zeti intézkedések, bár teljes mértékben
szükségesek, mégsem elegendők ahhoz,
hogy a bevándorló tömegek nagyságát
és összetételét a Felek kívánságának
megfelelően szinten tartsák. Ennélfogva
a migrációs jelenség leküzdésére irá-
nyuló hosszú távú stratégiák kidolgo-
zásának és végrehajtásának prioritást
kell adni. Az ilyen stratégiák célja a korai
figyelmeztetés megkönnyítése, az alap-
vetél okok leküzdése, a beutazás ellen-
őrzésévei foglalkozó intézkedések har-
monizációja és az idegenrendészeti,
a menedék-, valamint a rnenekültpoli-
tika koordinációja."

Így tehát a migrációs politika nem
más, mint hosszú távú stratégia a sú-
lyosbodó áramlás szinten tartására, de
legalábbis az emberár előrejelzésére,
az áradat okainak felszámolására, a be-
utazás ellenőrzésére, amelyeket össze
kell hangolni a menekültügyí (nyilván
nem hosszú távú, hanem csak bármi-
lyen távú) politikával. Ezeket jól össze-
rázzuk, és kész a migrációs politika,
a fejlesztést pedig azzal lehet elérni, ha a
Kozpont "elemzi az európai befogadó
országokba irányuló jelenlegi és lehetsé-
ges mozgásokat, figyelemmel kíséri és
vizsgálja a fő származási országokból
való migránsok helyzetét, és intézkedé-
seket dolgoz ki a migrációs mozgások
jobb felismerésére és ellenőrzésére".
Megfigyelni, elemezni és még jobban

ellenőrizni, ezekból áll össze a fejlődés.
A részes korrnányok pedig jogosultak
a Központ "tevékenységéből adódó bár-
mely eredmény korlátlan felhasználá-
sára, akár saját migrációs politikájuk ki-
alakítása, akár nemzetközi migrációs
politikai törekvéseik céljából".

Az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodás
Az EGT-ről szóló megállapodás, beleértve annak kibővítését is, egy feltűnés
nélküli közleményként jelent meg a Magyar Közlöny 2004/65. számában.

Ez nem szokásos eljárás, hiszen törvénnyel kellene kihirdetni, árn "a szer-
ződő felek közül az európai uniós tagállamok 2004. május l-jéig nem fejezték
be a kibővítéséről szóló megállapodás megerősítésére irányuló belső eljárásu-
kat, az Európai Unió Tanácsa 2004. március 30-án elfogadta az EGT kibővíté-
si megállapodás és a kapcsolódó négy megállapodás átmeneti alkalmazásáról
szóló 2004/368/EK határozatot, amely 2004. május l-jétől kimondja az EGT ki-
bővítési megállapodás átmeneti alkalmazását minden európai uniós tagállam-
ban, valamint Norvégiában, Liechtensteinben és Izlandon", Így tehát szabadon
mozoghatnak a norvég, az izlandi és a kicsiny hercegségbeli dolgozók az új
tagállamokban is, persze feltűnés nélkül.

A Schengen Alap
Az új - a nyelvi szabályoknak nem iga-
zán megfelelő - alap sajátos támogatá-
si forrást jelent ahhoz, hogy az új tagál-
lamok "beilleszkedjenek" az EU-ba.
Anyagi segítséget nyújt tehát "a schen-
geni vívmányok alkalmazására történő
felkészülésben, különös tekintettel
a külső határok ellenőrzésére".

A 179/2004. (V 26.) kormányrende-
let azt rögzíti, miként lehet az alapot
felhasználni, és hogyan ellenőrzik
a különböző projektek megvalósírását.
A felelős hatóság - amelynek vezetője
a kormány által kinevezett, legalább
helyettes államtitkári beosztású vezető
tisztviselő - a Nemzeti Fejlesztési Hi-
vatal, és létrehoztak pénzügyi és szer-
ződéskötő egységet, továbbá felállítot -
tak egy tárcaközi bizottságot a Belügy-
minisztérium vezetésével. A tárcaközi
bizottság mcgvitatja, jóváhagyja a szak-

mai közreműködő szervezetek által
ki dolgozott fejlesztési terveket, azok
költségvetését rögzítő dokumentumo-
kat, figyelemmel kíséri a Schengen
Alap támogatásával megvalósuló pro-
jektekkel kapcsolatos tervező és végre-
hajtó munkát. Bevonják az egyeztetésbe
a GKM és a VPOP megfelelő szervezeti
egységeit is. A pénzfelhasználás szabály-
szerűségét az Állami Számvevőszék és
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is
ellenőrzi az Európai Bizottság számára.

Ez persze csak ráadás, hiszen a tá-
mogatási rendszer alapja a "négy szem
elve: rnindcn végrehajtási és pénzügyi
tranzakció engedélyezését megelő-
zően az adott feladatot ellátó személy
munkáját egy másik személy teljes-
körűen felülvizsgálja, beleértve az el-
lenőrzési listák és akitöltési útmutatók
alkalmazását is".
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A gyűlölködés és a vélemény szabadsága
Az Alkotmánybíróság - a köztársasági
elnök által kezdeményezett eljárás-
ban - alkotmányellenes nek minősítette
a tavaly decemberben elfogadott tör-
vényt, amely módosította volna a Bün-
tető törvénykönyvet a közösség elleni
izgatás tényállását illetően.

A 18/2004 (V 25.) AB határozat rámutat,
hogy a faji, etnikai, nemzetiségi, vallási
szcrnpontú alsóbb- vagy felsöbbren-
dúséget hirdető nézetek, a gyűlölkö-
dés, megvetés, kirekesztés eszméinek
terjesztése az emberi civilizáció értékeit
veszélveztetik [30/1992. (V 26.) AB ha-
tározat, ABH 1992, 167, 173.1. A faji,
ctnikai, nemzeti vagy vallási közössé-
gekkcl és tagjaikkal szembeni uszító,
gyalázkodó, gyúlölet- és hisztériakeltő
megnyilvánulások ugyanis az emberi
civilizáció ellen hatnak. Az ilyen jelen-
ségekkel szembeni határozott fellépés
mindenkítól - és leülönösen a közélct
szereplőité51 - elvárható.

Az Alkotmánybíróságnak most abban
a kérdésben kellett állást foglalnia,
korlátozharó-e alkotmányosari a véle-
ménynyilvánítás szabadsága olyan mér-
tekben. ahogyan a jogalkotó a Btk.
módosításával. a szélsőséges megnyil-
vánulásokat kriminalizálni kívánja.

Az Alkotmánybíróság abból indult
ki. hogy az Alkotmány 61. § O) bekez-
eléseben biztosított véleményszabad-
ság a kommunikációs jogok anyajoga,
amely egyrészt az egyén önkifejczését,
illetve szernélyisége szabad kibonta-
koztatását teszi lehetövé. másrészt az
egyénnek a társadalmi és politikai
folyamatokban való tevékeny és meg-
alapozott részvételét biztosítja. Az Al-
kotmány 61. §-a alapján maga a véle-
ménynyilvánítás lehetősége cs ténye
vedett. annak tartalmára tekintet nél-
kül vagyis c rendelkezes nem csupán
bizonyos eszmék, tények és vélemé-
nyek tekintetében biztosítja a szabad
véleménynyilvánítást. hanem magát a
véleménynyilvánítás leheróséget része-
síti védelemben.

Emellett az Alkotmánybíróság hang-
súlyozza, hogy az eltérő nézeteket,
álláspontokat. elképzeléseket egymás-
sal ütköztető politikai vita a demokrá-
cia sajátja. A vélemény elfojtása vagy
napvilágra kerülésének megakadályo-
zása nem teszi a véleményt meg nem
születetté, cs nem gátja valamely nézet
elterjedesének. A társadalom szellemi
gazdagodása a véleményszabadságtói
is függ csak akkor van esély a téves
nézetek kiszúrésére, ha szabad és nyil-
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vános vitákban ütközhetnek ellentétes
vélekedések, és ha a mégoly szélsősé-
ges nézetek is napvilágra kerülhetnek.

A szólás szabadságának állapota a
demokrácia fokmérője. Minél keve-
sebb korlátozás nélkül érvényesülhet a
véleményalkotás és -nyilvánítás joga,
annál biztosabb lábakon áll az alkot-
mányos demokrácia. Egy valóban sza-
bad társadalomban a szélsőséges néze-
tek hangoztatása önmagában nem idéz
elő zavargásokat. hanem hozzájárul a
köznyugalom és közrcnd alakírásához.
a lakosság toleranciaszintjének ernelé-
séhez. Ahol sokféle véleménnyel talál-
kozhatnak az emberek, a közvélernény
toleráns lesz. A türelmes, a szólás valódi
szabadságát biztosító társadalom visz-
sza hat az egyénre, erősíti polgárainak
jellemet, olyan intellektuálisan függet-
len személyeket nevel, akik autonóm
módon képesek életük irányítására. az
általuk vallott eszmék és értékek iránt
elkötelezettek, de nyitottak a más véle-
ményt vallók és másként gondolkodók
érveiré.

A véleményszabadság védelmének
a demokratikus társadalmakban a jog-
államiság által megkövetelt minimurn-
szintjét biztosítani hivatott nemzetközi
emberi jogi dokumentumok is a véle-
ményalkotás szabadságát, az eszmék
megismerésének és közlésének sza-
badságát hirdetik [Emberi jogok egye-
temes nyilatkozata, 19. cikk; Polgári és
politikai jogok nemzetközi egyezség-
okmánya (a továbbiakban: Egyezség-
okmány), 19. cikk; Emberi jogok euró-
pai egyezrnénye, 10. cikk; az Európai
Unió Alapvető jogok chartája (a továb-
biakban: Charta), II. fejezet 11. cikk].
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának
a felfogásában. amely a magyar jog-
gyakorlatot alakítja és kötelezi, a véle-
ménynyilvánítás szabadsága a demok-
ratikus társadalom alappilléreinek, hala-
dásának és az egyén kibontakozásának
egyik feltétele. Ez a szabadság az olyan
véleményeket is megilleti, amelyek sér-
tők, meghökkentők vagy aggodalmat
keltenek. Ezt követeli meg a pluraliz-
mus, a tolerancia és a felvilágosultság,
amely nélkül a demokratikus társada-
lom elképzelhetetlen.

Az említett nemzetközi emberi jogi
dokumentumok és az Alkotmány 61. §-a
is védelemben részesítik a véleménysza-
badságot, bizonyos esetekben azonban
lehetővé teszik e jog korlátozását.

Az Egyezségokmány 20. cikkének
2. pontja az izgató beszéd tiltását köve-
teli a részes államoktól. Törvényben
kell megtiltani a nemzeti, faji vagy val-
lási gyűlölet bármilyen hirdetését, amely

megkülönböztetésre. ellenségeskedésre
vagy erőszakra izgat. A faji megkülön-
böztetés valamennyi formájának ki-
küszöböléséról New Yorkban, 1965
december 21-én elfogadott nemzetkö-
zi egyezmény iL pontja alapján a részes
államok
a) törvény által büntetendő cselek-

ménnyé nyilvánítják a faji felsöbb-
rendúségre vagy gyűlöletre alapozott
eszmék terjesztését. a faji megkü-
lönböztetésre való izgatást. valamint
bármely faj, illetve más színű vagy
más etnikai származású személyek
csoportja ellen irányuló minden eró-
szakos cselekedetet vagy arra való
izgatast. továbbá fajgyúlöló tevé-
kenység mindenféle támogatását,
annak pénzelcsér is beleértve,

b) törvényellenesse nyilvánítanak l:S be-
tiltanak mindcn olyan szervczctet,
valamint szelvezett és mindcn egyéb
propagandatevékenységet, amely a
faji megkülönböztetést előmozdítja
vagy arra izgat, az ilyen szcrveze-
tekben vagy tevékenységben való
részvételt pedig törvény által bünte-
tendó cselekménynek tekintik;

ej nem engedik meg. hogy országos
vagy helyi hatóságok. illetve közin-
tézmények a faji megkülönböztetést
előmozdítsák vagy arra izgassanak.

Nemcsak az ENSZ keretei között létre-
jött nemzetközi egyezmények, hanem
az Európa Tanács és az Európai Unió
egyes intézményei által kibocsátott
dokumentumok is különös figyelmet
fordítanak a rasszizmus és a gyúlölet-
beszéd elleni fellépésre. Az Európa
Tanács Miniszteri Bizottsága R (97)
20. szárnú ajánlásának 1. alapelve a kö-
vetkezöképpen rendelkezik: a nemzeti
jogrendszernek és gyakorlatnak lehe-
tővé kell tennie azt, hogya bíróságok
figyelembe vegyék, hogya gyülölethe-
széd egyes esetekben olyan sértő lehet
az egyénekre vagy csoportokra nézve,
hogy ezért nem élvezi az Emberi jogok
európai egyezményének 10. cikke által
egyéb véleménynyilvánítási formák-
nak biztosított védelmet. Ez a helyzet.
amikor a gyűlöletbeszéd az Egyez-
ményben és kiegészítő jegyzőkönyvei-
ben biztosított jogok és szabadságok
megsemmisítését vagy az Egyezmény-
ben megengedettnél nagyobb mértékú
korlátozását célozza.

Az Európai Unió Bizottsága által cló-
terjesztett, a rasszizmussal és az ide-
gengyűlölettel szembeni fellépésról
szóló kerethatározat-tcrvezet célja is
az. hogyatagállami jogalkotás hatéko-
nyan vegye fel a harcot a rasszizmus
ellen, ugyanakkor a kerethatározat-
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tervezetet tárgyaló tanács - az Európai
Unió Bel- és igazságügyi együttműkö-
dés tanácsa - ülésén több tagállam is
fenntartásának adott hangot, aminek
eredményeképpen az elnökség a ke-
rethatározat-tervezet szövegének meg-
változtatását javasolta. Eszerint a szö-
vegben utalni kell az Európai Unióról
szóló szerződés 6. cikkére és arra,
hogy a tagállamok alkotmányos elveit
és értékeit a kerethatározat nem kívánja
csorbítani. Ez összhangban van a Charta
preambulumában olvasható azon gon-
dolattal, hogy a Charta megerősíti a
tagállamok közös alkotmányos hagyo-
mányaiban gyökerező jogokat.

A Magyarország által vállalt nemzet-
közi szerződéses kötelezettségek nem
jelentik azt, hogy a jogalkotó a szabad
véleménynyilvánításhoz fűződő alapjo-
got figyelmen kívül hagyhatná a szélső-
séges megnyilvánulások elleni állami
fellépés szabályozásakor. A nemzetközi
szerződésben foglalt kötelezettségek
teljesítését célzó jogaikotás esetében is
irányadó az Alkotmány által felállított
jogvédelmi mérce, valamint a magyar
Alkotmánybíróság által kialakított szük-
ségességi-arányossági teszt. Vagyis egy
esetleg szükségesnek minősülő, szélső-
séges megnyilvánulást tiltó szabálynak
is meg kell felelnie az arányosság köve-
telményének.

Az Alkotmány 8. § (2) bekezdéséből
következően ugyanis a szabad véle-
ménynyilvánítás jogára vonatkozó sza-
bályokat törvény állapítja meg, de lé-
nyeges tartaImát törvény sem korlátoz-
hatja. Az alkotmánybírósági gyakorlat
szerint az Alkotmány 8. § (2) bekezdé-
se alapján az állam akkor nyúlhat az
alapjog korlátozásának eszközéhez. ha
másik alapvető jog és szabadság védel-
me vagy érvényesülése, illetve egyéb
alkotmányos érték védelme más mó-
don nem érhető el. Az alapjog korláto-
zásának alkotmányosságához tehát
önmagában nem elegendő, hogy az
másik alapjog vagy szabadság védelme
vagy egyéb alkotmányos cél érdeké-
ben történik, hanem szükséges, hogy
megfeleljen az arányosság követelmé-
nyeinek: az elérni kívánt cél fontossága
és az ennek érdekében okozott alap-
jogsérelem súlya megfelelő arányban
legyen egymással. A törvényhozó a
korlátozás során köteles az adott cél
elérésére alkalmas legenyhébb eszközt
alkalmazni.

A véleményszabadság kitüntetett
szerepét hangsúlyozó alkotmánybíró-
sági határozatok kiemelik: a vélemény-
szabadságot korlátozó törvényeket meg-
szorítóan kell értelmezni, e jog ugyanis
törvénnyel is csak kivételesen és szűk
körben korlátozható egy másik alapjog
vagy alkotmányos érték védelmében.
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A sokszínű nézetek jelenléte a plu-
rális, demokratikus társadalom lényege.
A változatos hangok lehetőséget nyúj-
tanak az autonóm egyén számára a vá-
lasztásra, az egymással versengő érvek
felvonultatása pedig hozzájárul a fel-
merülő társadalmi probléma mielóbbi
megoldásához. Az állam ezért, pusztán
azok tartalma alapján nem tilthatja be
bizonyos nézetek kinyilvánítását, ter-
jesztését, és nem nyilváníthat egyes
álláspontokat más álláspontoknál érté-
kesebbnek, azzal ugyanis sértené az
egyének egyenlő méltóságú szemé-
lyekként kezelésének követelményét
(egy ilyen tilalom azt eredményezné,
hogy az emberek bizonyos csoportjai
nem adhatnak hangot személyes meg-
győződésüknek), illetve az egyes né-
zetek kizárásával még a politikai dis-
kurzus kialakulása előtt lehetetlenné
tenné a minden releváns véleményt
megjelenítő, szabad, eleven és nyitott
vita létrejöttét.

A szélsőséges nézetek esetében sem
a vélemény tartalma, hanem a közlés
közvetlen, belátható következménye
alapozza meg a szólásszabadság korlá-
tozását, a polgári jogi, avagy bizonyos
esetekben a büntetőjogi felelősségre
vonást.

Azt, hogy a szélsőséges megnyilvá-
nulások esetén az Alkotmány 61. § (1)
bekezdésévei összhangban milyen
esetekben alkalmazható büntetőjogi
szankció, az Alkotmánybíróság a kö-
vetkezőképpen határozta meg: indo-
kolható a büntetőjogi jogkövetkez-
mény kilátásba helyezése, ha
a) a cselekmény eléri azt a szintet,

amely alkalmas arra, hogy az embe-
rek nagyobb tömegében a szenve-
délyeket oly magas fokra lobbantsa,
amelyből gyűlölet keletkezvén az
a társadalmi rend és béke megzava-
rására vezethet;

b) ha egy ilyen cselekmény következ-
tében a köznyugalom megzavarása
rnögött ott van nagyszámú egyéni
jog megsértésének a veszélye is:
a csoport ellen felszított indulat
fenyegeti a csoporthoz tartozók
becsületér, rnéltóságát (szélsőséges
esetben életét is), megfélemlítéssel
korlátozza őket más jogaik gyakor-
lásában (köztük a szabad vélemény-
nyilvánításban). A gyűlöletre uszítás
esetében az emberi méltósághoz fű-
ződő és más, az alkotmányos érték-
rendben magasan álló szabadságjog
sérelmének veszélye indokolja a
büntetőjogi védelmet, valamint az
a cél, hogy a gyűlöletre uszítás lehet-
séges sértettjei: a nemzeti, etnikai,
faji, vallási csoportok, illetve a lakos-
ság egyes csoportjai tagjainak alap-
jog-gyakorlását ne tegyék lehetet-

lenné a velük szemben megnyilvá-
nuló előítélettel teli, gyűlölködő és
megvető kijelentések.

Nem arról van szó tehát, hogya tör-
vényhozó az igazságtalan, a bántó
vagy akár a sokkoló véleményközlést
szankcionálja a gyűlöletre uszítás bün-
tethetővé tételekor. Az Alkotmány
ugyanis mindenki számára biztosítja
a szabad kommunikációt, amely eljá-
rásban helye van minden vélemény-
nek, jónak és károsnak, kellemesnek
és sértőnek egyaránt - különösen
azért, mert maga a vélemény minősítése
is e folyamat terméke. A szabad véle-
ménynyilvánítás jogának korlátozására
a gyűlöletre uszítás esetében az egyéni
alapjog-gyakorlás sérelme, illetve an-
nak közvetlen veszélye miatt kerül sor.

Végül fontos, hogy a köznyugalorn-
ban okozott veszély ne csupán feltéte-
lezés legyen, és a legalább hipotetikus
visszacsatolás (a közlés alkalmas a köz-
nyugalom megzavarására) elengedhe-
tetlen. A köznyugalom megzavarásának
intenzitása ugyanis egy bizonyos mér-
ték fölött (clear and present danger)
igazolja a szabad véleménynyilvánítás-
hoz való jog korlátozását.

A gyűlöletre uszítás elkövetesi maga-
tartás esetében - egyéni alapjogok és a
köznyugalom védelme érdekében -
szükséges a szólásszabadság büntetőjo-
gi korlátozása, mert e magatartás egyént
és társadalmat érintő hatásai, következ-
ményei olyan súlyosak, hogy más fele-
lősségi formák, így a szabálysértési vagy
polgári jogi felelősségi rendszerek esz-
közei elégtelenek az ilyen magatartások
tanúsítóival szemben.

A demokratikus társadalmi rend fenn-
maradása, az erőszakról és az erőszak-
kal való fenyegetésről mint a konflik-
tusmegoldás eszközeiról való lemon-
dás, valamint konkrét egyéni alapjogok
védelme érdekében az állam jogosan
helyez kilátásba büntetőjogi szankció-
kat az ezen értékeket és jogokat fenye-
gető megnyilvánulások elkövetőivel
szemben.

A Btk. a köznyugalom elleni bűncselek-
mények között, így a törvény vagy ható-
sági rendelkezés elleni izgatás, az ön-
kényuralmi jelképek használata, a rém-
hírterjesztés, a közveszéllyel fenyegetés,
a garázdaság, nemzeti jelkép megsérté-
se, a rendbontás, a közszemérem meg-
sértése és az önbíráskodás mellett bün-
tetni rendeli a közösség elleni izgatást.
269. § Aki nagy nyilvánosság előtt
a) a magyar nemzet,
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási

csoport vagy a lakosság egyes cso-
portjai ellen gyűlöletre uszít, bűntett
miatt három évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő.
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Az elmúlt évek bírói joggyakorlata
azt mutatja, hogy jogértelmezési ne-
hézségek merültek fel abban a kérdés-
ben, mi tekinthető uszításnak, s hogy
egy-egy konkrét esetben mikor éri el
a büntethetőség határát a szélsőséges
megnyilvánulás. A Legfelsőbb Bíróság
határozataiban foglaltak alapján az iz-
gatás és az uszítás egymástól eltérő
magatartásokat jelölő fogalom. A kettő
között tartalmi különbség van, az izga-
tás az értelemhez szól, az uszítás az
ösztönökre, érzelmekre apellál, moz-
gósít. Az uszítás megállapítása tehát -
a bírói jogértelmezésben - súlyosabb
magatartást kíván.

A Legfelsöbb Bíróság határozott irány-
mutatást adott arra, hogy a gyűlöletre
uszítást miként kell értelmezni. Ezt ösz-
szefoglalva nem a véleménynyilvánítási
szabadságával él, hanem gyűlöletre
uszít az, aki erőszakos cselekedetre,
ilyen magatartás vagy tevékenység ki-
fejtésére hív fel. s ha a veszély nem
csupán feltételezett. hanem a veszélyez-
tetett jogok konkrétak. és az erőszakos
cselekedet közvctlenül fenyeget.

A törvénymódosítás indoklásában
arra hivatkoztak, hogya hatályos Btk.
269 §-ában foglalt közösség elleni iz-
gatás egyes tényállási elemei a jogal-
kalmazók számára nem egyértelműek,
ezért szükség van az elkövetesi maga-
tartásra vonatkozó törvényhozói akarat
világos kifejezésre juttatására. Annak
ellenére, hogy az Alkotmánybíróság a
gyűlölerre uszít formát alapjogi szem-
pontból alkalmasnak találta, mégis fel-
merül a hatályos tényállás elkövetési
magatartása megváltoztatásának igé-
nye. amely által a jogértelmezési és
jogalkalmazási problémák orvosolha-
tók lennének. A jogalkotó szándéka
szerint a gyűlöletre izgatás fogalmába
nem csupán az ún. legveszélyesebb
magatartások volnának értendők. A
gyűlöletre izgatás olyan magatartás,
amely mind a rac ionális mérlegelést,
rneggyózést, mind az azonnali, mérle-
gelés nélküli indulatkeltést magában
foglalja. Ennek az az oka, hogya gyú-
lölet kettős természetű: egyrészt fellob-
banó, heves indulat, másrészt viszont
lehet tartós beállítódás is. A gyűlöletre
izgatás kifejezés beiktatása mellett az
erőszakos cselekmény elkövetésére
való felhívás külön kiemelése, és e két
új clkövetési magatartás együtt kezelése
egyértelmüen azt a törvényalkotói
szándékot fejezi ki, hogy az uszítás fo-
galmi körébe nem tartozó magatartá-
sok is büntethetőek legyenek. Ezáltal
viszont a törvényhozó oly mértékben
kitágítja a bünterendöve nyilvánított
magatartások körét amely az Alkot-
mány 61. § (1) bekezdésének szükség-
telen korlátozását jelenti.
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Az Alkotmánybíróság álláspontja
alapján az olyan ún. legveszélyesebb
magatartások esetében korlátozhatja a
jogalkotó a kifejezés szabadságát bün-
tetőjogi eszközökkel, amelyek elérik
az emberek nagyobb tömegében a
szenvedélyeket magas fokra lobbantó,
lázongó kifakadás szintjét, az alkotmá-
nyos értékrendben igen magasan álló
alanyi alapjogokat veszélyeztetnek,
ami egyben a köznyugalom megzava-
rásához vezethet (e veszély közvetlen
és nyilvánvaló). A kifejezés szabadsága
azonban nem korlátozható olyan mó-

don, hogy a jogi szabályozás leszállítsa
a büntetendőség még alkotmányosnak
tekintett küszöbét.

Mindezek alapján, jelen ügyben az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy
a gyűlöletre izgatás mint új tényállást
elem sérti az Alkotmányhan biztositott
szahad uéleménvnyiloanitás jogát.
A vizsgált tényállás alapján ugyanis
lehetövé válna az emberek olyan cse-
lekmények miatti büntetőjogi felelős-
ségre vonása, amely magatartások az
Alkotmány 61. § (1) bekezdése alapján
védelemben részesülnek.

A védönök ellátási kötelezettsége
Jövő év januárjától még szélesebb körre terjed ki a területi védőnői ellátás
a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet értelmében. Kizáró szabály hiányában,
ha a bevándorolt, a menekült, az uniós polgár és bármely jogszerűen tartóz-
kodó külföldi a védőnő körzetében a lakcím-nyilvántartási szabályoknak meg-
felelően lakcímmel rendelkezik, úgy a szolgáltatásokat a részére biztosítani kell.

A miniszteri rendeletben nem töreked-
tek a személyi kör pontos rögzítésére,
és abból indultak ki, hogya védőn6 hi-
vatalból a lakcímnyilvántartóban sze-
replő családokat keresi fel, míg az
egyéb, jogszerűen tartózkodó egyéb
külföldiek a szolgáltatás iránti igényü-
ket bejelentve juthatnak a védönóí
ellátáshoz. Ezért érdemes felhívni vala-
mennyi segít6 figyelmét arra, hogy ha
valamiért nincs benne a külföldi (ké-
relmezö, befogadott, tartózkodási en-
gedéllyel rendelkezó) a lakcímnyilván-
tartásban (például adatait az idegen-
rendeszet kezeli), úgy a szolgáltatást
kifejezetten kérelmezni kell. Ennek a
formája kötetlen. de fontos, hogy ma-
gánál a védőnőnél jelentsék be az
igényt. Egy véd6n6i körzetben ugyan-
is a vedónó által ellátható várandós
anyák, a 0-6 éves korú gondozottak és
az oktatási intézménybe nem járó, ott-
hon gondozott tanköteles korú gyer-
mekek száma összesen 250 f6 lehet.
Sajnos a rendelet hallgat arról, hogy ha
.Jétszámon felüli" anya, család jelent-
kezik, akkor mi a teendő. Mivel a ren-
delet a területi védőnői ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóra, valamint
ezen szolgáltató fenntartójára/tulajdo-
nosára terjed ki, ebben az esetben a
helyi önkormányzatnál vagy a felügye-
letet ellátó ÁNTSZ-nél célszerű a beje-
lentest megtenni.

A területi véd6nő feladata a nővéde-
Icm (pl. az anyaságra való felkészülés
segítése), a várandós anyák gondozá-
sa, a gyermekágyas anyák részére ta-
nácsadás, továbbá a 6 éves kor alatti
gyermekek gondozása (pl. családláto-
gatás, Ha gyermek nevelésének és szo-

cializációjának segítése, valamint a gyer-
mek fejlődéséhez igazodóan az egész-
séges életmódhoz szükscges ismeretek
nyújtása, a szoptatás és az anyatcjes
táplálás fokozott figyelemmel kísérése.
az anyatejjel való táplálás szorgalmazá-
sa különösen az clsó hat hónapban").

A vedönö különbözö szűr6vizsgála-
tok elvégzését ugyanúgy ellátja (pl.
vérnyomásmérés), mint a védőoltások
szervezését, az oktatási intézménybe
nem járó otthon gondozott tanköteles
korú gyermek gondozását, sőt a csa-
ládgondozást (pl, "családhan elöforduló
egészségi, mentális és környezeti ve-
szélyeztetettség megelőzése. felisme-
rése érdekében segítségnyújtás a he-
lyes életvitelhez, a harmonikus, szeretó
családi környczct kialakításához"). Ez
a migráns családokban kiernelt feladat
lehet. A védőn6 kötcles a gyermekjóléti
szolgálatot és a háziorvost értesíteni,
illetve hatosági eljárást kezdeményezni
a gyermek bántalmazása, súlyos elha-
nyagolása, a gyermek önmaga által
el6idézett súlyos veszélyeztető maga-
tartása vagy egyéb súlyos veszélyezte-
tó ok fennállása esetén, tájékoztatni az
állami, civil karitatív családtámogatási
formákról és lehetöségekröl. Ha a ve-
dőnő a feladatát nevelési-oktatási in-
tézményben végzi, úgy a körzetében
és az oktatási intézményCek)ben eliát-
ható gondozottak száma nem halad-
hatja meg a 750 pontértéket. CApontér-
ték számításakor a várandós anyák, az
oktatási intézménybe nem járó, otthon
gondozott tanköteles korú gyermekek
és a o-6 éves korú gondozottak számá-
nak hárornszorosát, az oktatási intéz-
ményben ellátott tanulók számának

OLTALOMKERESŐK 2004. JÚLIUS-AUGUSZTUS



egyszeresét. a gyógypedagógiai okta-
tási intézményben ellátott tanulók szá-
mának kétszeresét kell figyelembe
venni. )

A rendeletben semmiféle utalás nincs
arra nézve. hogy az anyák. gyermekek
kozött lehetnek magyarul nem beszé-
16k. csupán az önkormányzatoknak
szóló intelem szerepel, miszerint a vé-
dónöi körzet kialakításánál figyelembe
kell venni a település szerkezetét, a la-
leosság összetételét, egészségi állapotát,
szociális helyzerét és az ellátandó gon-
dozottak számát. az ellátandó oktatási
intézmények körét. Másrészt a megha-
tározott gondozotti létszám legfeljebb

25 százalékkal túlléphető akkor, ha
a település szerkezete a védőnői ellá-
tás más módon való biztosítását nem
teszi lehetövé, és az ellátandó rendei-
uüli, illetve időszakos feladatok szerve-
zésénél. megvalósításánál az ÁNTSZ
iránymutatását figyelembe kell venni.
Mi van akkor, ha az adott településen
közösségi szállás nyílik? Ez időszakos,
átmeneti vagy a körzethatárokat tartó-
san alakító tényező? A védőnő a gon-
dozási feladatai ellátásakor kapcsolatot
tart és együttműködik a háziorvossal.
az egészségügyi alap- és szakellátás
szereplóível, a közoktatási, a gyermek-
jóléti, a családsegítő intézményekkel.

A kamerás térfigyeléstöl
a multikultiig

A Fundamentum 2004/2. számában Föl-
des Ádám a kamerás térfigyelés állítóla-
gos bűnmegelőzési, közrendvédelmi
szerepét cáfolja, sőt egyre újabb veszé-
lyekre hívja fel a figyelmet. Például arra.
hogy a közterületen és a magánterületen
egyaránt csak pénz kérdése, kit és mi-
ként figyelnek, mert a jogi szabályozás a
célhoz kötöttség elvét itt nem érvényesí-
ti, nem nyújt védelmet. Vajon a közössé-
gi szállásokon, befogadóállomásokon
nem müködtetnek ilyeneket?

Tóth Judit írása a kettős állarnpolgár-
ságra vonatkozó népszavazással és az
Alkotmánybíróság határozatának kritiká-
jával foglalkozik.

Kerekes Zsuzsa az információszabad-
ság korlátairól értekezik. Kitér arra is.
hogy a közérdekű információkhoz való
hozzáférés, a hatóságok rendszeres köz-
zétételi kötelezettsége nem érvényesít-
hető megfelelően. Az Alkotmánybíróság
e mulasztását a nemzetközi migrációs
adatok terén mi is többször szóvá tettük.

Schanda Balázs az iskolai fejkendővi-
selet kapcsán az iszlám közösségek eu-
rópai megítélését, beilleszkedési lehető-
ségeit is áttekinti. "Az iszlám kisebbség
integrálása sok szempontból kihívást je-
lent a jog számára is: a más feltételek ki-
alakította keretek sokszor alkalmatlan-
nak bizonyulnak, és nem egyértelmű az
sem, hogy a befogadó társadalmak
mennyiben és milyen elvárásokkal ké-
szek az integrációra. A vallási jelképek
viselése, a vallási előírások és a szokások
által meghatározott öltözet ebben az ösz-
szefüggésben került napirendre. Az el-
múlt néhány évben számos európai or-
szág bíróságait és törvényhozásat foglal-
koztatja a kérdés." Az írás a kérdés meg-
ítélésének főbb fordulópontjait ismerteti.

Mintha erre reagáina nem jogi. hanem
társadalmi szempontból Tamás Pál írása
(Népszabadság, 2004. auguszus 7.)
A magyar multikulti címmel. "A vallási
és az etno közötti különbségek eseten-
ként valóban elmosódhatnak. De ahol
ezek jól elválnak, ott is mindkét esetben
közös kulturális termékeket használó
önkéntes egyesülésekről lesz szó. A kö-
zép-európai multikuiti kiépítésénél mi
épp fordítva járhatnánk el. A vallási kö-
zösségek jogosítványai mifelénk jobban
körülírtak, s minden állami/egyházi szét-
választási programmal együtt is kevésbé
átpolitizáltak, mint az etnikaiak. Tehát az
egyházak jogosítványait lehetne zsinór-
mértékül használni nemzetiségi közössé-
gek mozgásterének kijelölésénél. Hisz
épp ott látjuk. hogy kivihető az elkülö-
nülő együttműködés különösebb politi-
kai félelmek nélkül. S ahogy lehet egyhá-
zakat, úgy lehetne új etnikai közössége-
ket is alapítani. Miért térjen el egyikük
akciórádiusza a másikétól?"

A polgári repülés biztonságáért
'\em siették el a polgári repülés bizton-
sjga elleni jogellenes cselekmények le-
kűzdósót: az erról szóló Montreáli
egyezményt (971), a módosító jegy-
zókönyvet (988). annak megerősíté-
sét a magyarországi hatályba lépést
(1989 augusztus) követéS 15 év múlva
sikerült kihirdetni (2004. évi XXXVII.
törvény).

A jegyzé5könyv célja, hogy megbün-
tessék az államok azt, aki jogellenesen
es szándékosan bármely szerkezet,
anyag vagv fegyver felhasználásával:
CI) a nemzetközi polgári repülést ki-

szolgáló repülötéren bármely sze-
mély ellen olyan erőszakos cselek-
ményt követ el, amely annak testi
épséget károsítja vagy károsíthatja,
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illetve halált okoz vagy okozhat.
vagy

hj a repülötér berendezését vagy a re-
pülótéren tartózkodó üzemen kívüli
légi járművet megsemmisíti, vagy je-
lentősen megrongálja, illetve a repü-
lótér működését megzavarja.

amennyiben az ilyen cselekmény a biz-
tonságot ezen a repülötéren veszélyez-
teti vagy veszélyeztetheti.

A Jegyzé5könyv rendelkezéseinek al-
kalmazása során" a nemzetközi bűn-
ügyi jogsegélyról szóló 1996. évi
XXXVIII. törvény rendelkezéseit érte-
lemszerűen alkalmazni kell, ha a Jegy-
zókönyvból más nem következik".

Vajon 1989-1996 között mit alkal-
maztak;
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Mai kézművesek vándorútia
Régen a céhlegények a szakmát
hosszabb külfoldi vándorúton sajátítot-
ták el, de legalábbis ott tökéletesítették
tudásukat. franciaországban - az álla-
mi képzés mcllett - a kézművesek
szakmai utánpótlását a Compagnon dc
Devoir rendszer segíti eló (Magyar
Hírlap. 2004. augusztus 16.) Ország-
szerte több száz helyen befogadják a
máshonnan érkezett céhlegényeket.
akik "Tour de France" -on vehetnek
részt kétéves alapképzésük után.

A három-négy éven keresztül, fél-
évenként más-más Compagnon-házban
kapnak a fiatalok szállást és szakmai
munkát, fóként kis- és középvállal-
kozásoknál, "appal dolgoznak, este né-
hány órát tanulnak, feladatokat oldanak
meg (pl. adott munka lerajzolása) idó-
sebb Compagnon-tagok felügyelete
mellett. Mcstervizsgát csak 3-4 év után
lehet tenni, és a fiatal mester két évet
maradhat valamely Compagnon-ház-
ban, hogy részt vegyen a friss szakrnun-
kások képzésében.

Magyar szakmunkasok 1995 óta
vesznek részt ebben a mozgalornban,
cs a csereprogram fogadóhelyeként
szcrzódött 1998-tól az Építési Vállalko-
zók Országos Szakszövetsége. Az ügy-
vezető igazga tóhelyettes szerint évente
tucatnyi magyar fiatal utazik ki tovább-
képzésre: kóművcs. ács, asztalos, tetó-
fedó, kófaragó szakrnunkás. A megelő-
zó nvelvtanfolyam, a kinti költségek
egy részét a Leonardo-program fedezi.
Az elsó tanuló két éve tért haza, és vál-
lalkozást ala pított. Az igazgatóhelyettes
igyekszik ráverini a fiatalokat, hogy ha-
zafelé jövet egy-egy évet nemet terüle-
ten is eltöltse nek, részben nyelvi okok-
ból, részben a nérriet munkakultúra
megismerésére, amely szerinte köze-
lebb áll a magvarhoz. mint a francia.
Ugyanakkor évente fél tucat francia
szakrnunkás érkezik hozzánk, bár a
hazai infrastruktura (szállás, oktatás)
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hiányos. Az ÉVOSZ közbenjárásával el-
helyezik óket különbözó vállalkozá-
soknal. Gond, hogy a magyar bérek
szetények. Eric a szentendrei Rézrnü-
hely Kft.-be került, mert régi vágya volt
Magyarországra jönni, föleg Sisiról ol-
vasott, és Gödöllót akarta látni. Szülei
parasztok, de a föld a sok testvérnek
nem ad megélhetést, így választotta
a bádogosmunkát, azon belül pedig a
díszbádogozást. Eric szerint itt minden-
ben több a kézi munka, és bár a fizetés
jobb is lehetne, jól érzi magát Magyar-
országon.

Bízunk
a rendörökben

Az MTI adta hírül, hogy a GFK
Hungaria Piackutató Intézet augusz-
tus 10-én közzétett felmérése sze-
rint a különbözó foglalkozásokkal
kapcsolatos bizalmi index igen hí-
zelgó a rendörök számára (fel tehe-
töleg a rendészeti egyéb dolgozók
is ideértendók), Vajon a (köz)-
biztonság, a rendörök munkája ér-
tékelödött fel, vagy az újságíróké,
politikusoké került a helyére?

A középiskolások migrációs polenciália
A Felvételi Információs Szolgálat és a Marketing Centrum 34 ezer középískolást
kérdezett meg 655 iskolában, még áprilisban. A nem reprezentatív felvételból
kiderül: a diákok fele tervezi, hogy az unió valamely államában tanuljon,
hosszabb-rövidebb ideig. Néhány több adat a felmérésból (Népszabadság,
2004. augusztus 7.).

lányok: Fiúk:

II% ár hétre 9% ár hétre
30% hónapokra
14% évekre

21 % hónapokra
13% évekre

21 %-nak van egy nyelvböl nyelvvizsgája
(angol vagy német a leggyakoribb).
Ezen belül
- 38%·nak az orvosi pályára készülök körében
- 20%·nak a művészeti, egészségügyi és

a rendvédelmi-katonai pályára készülök közölt

42% tervezi, hogy az érettségi elött vizsgát tesz,
40% két nyelvböl,
13% háromból
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Az egyház szociális munkáia
Az Alkotmánybíróság megállapította,
hogya szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi Ill. tör-
vény 121. § (3) bekezdése nemzetközi
szerzéídésbe ütközik, ezért azt meg-
semmisítette 15/200-1. (V 14.) AB hatá-
rozatában.

Eredetileg a szociális törvénybe a
következők kerültek volna be:

,,12l. § (3) Amennyiben a települési önkor-
l11:'n)'7.:l1.iz 59-65/E §-okban megjelölt alapel-
l.itás: feladatokat nem látja el. vagy nem teljes
mérrékben látja el. úgy ellátási szerződés meg-
kotésévcl köteles gondoskodni az alapellátási
teladatokról.
126. § (3) Az c iorvcnv 59-65/E. §-aiban meg-
határozott alapellátási feladatok biztosítása ér-
dekében kötört ellátás: szerzódós alapján az
önkorrn.invzar köteles a nem állami, illetve
egylt:""lzifenntartó részére az általuk biztosított
szolgáliarás térítési díjjal csökkentett költségé-
nek összegét elérő ellenértéket biztositani. Az
dlál:"Ísi szerződésben megállapiton ellenérté-
ket az önkormányzar - részben vagy egészben
- CI külön jogszabályban meghatározott nor-
mativ állami támogatás összegébó1 teljesíti."

Az Alkotmánybíróság kimondta, hogy
a szociális törvény 126. § O) bekezdése,
amely az állami támogatást ellátási szer-
ződés megkötésévei biztosítja, önmagá-
ban nem ellentétes a Vatikánnak kötött
megállapodás Ill. fejezetében foglaltak-
kal. A megállapodás Ill. fejezete ugyan-
is nem zárja ki az egyházi közszolgálta-
tás állami támogatásának ellátási szerzö-
dés alapján történő igénylését. A szerző-
dés megkötése azonban nem válhat az
egyházi közszolgáltatás állami támoga-
tásának feltételévé; az csak jogi kerete,
következménye lehet az állami, illetve
önkormányzati közfeladat átvállalása
alapján járó állami támogatás igénylésé-
nek. Az egyházi közszolgáltatás állami
támogatásának alapja ugyanis az ál-
lampolgár szabad elhatározása. Ugyan-
akkor az állami, illetve önkormányzati
szociális feladat átvállalásának ellátási
szerződés útján történo állami támogatá-
sához hasonló esetben, közoktatási fel-
adat átvállalásával kapcsolatban, a meg-
állapodás aláírását megelőzően a
22/1997. (IV 25.) AB határozat alkotrná-

A betelt útlevél érvénytelen
A határőrség már forgatja a schengeni
kczikönyvet, sót alkalmazza is azt. Így
a közösségi haráron való átlépéskor
megragadja a belépést. ha az útlevél ér-
vénytelen. azaz lejárt, megrongálódott,
vagy az összes pecsérelési lehetőség
betelt. mivel 6 hónap alatt összesen 90-
szer lehet beutazní. Ez pedig legfeljebb
90 pecsételesi helyet követelne csak a
bcutazásra.

A nyáron még sűrűbben ingázók
százai Szerbiából jövet ez utóbbi okból
fordulhattak vissza. Az ukrán útlevél-
ben is legfeljebb 60 pecsétnek van
hely A rendészeti szervnek két ötlete
van méltányosság gyakorlása (ezt úgy
nevezik. hogy conira legern jogalkal-
mazás. ha nem személyre szabottan.
egyedi döntéssel, hanem tömegesen
fordul elő), vagy a betelt útlevélben lé-
vő. ám érvényes vízum alapján bcuta-
zási engedély kiadása. Például a ma-
gyarokat sem fordírják vissza a 10 évig
érvényes vízummal az USA határáról.
A BAH szerint azonban a vízum átve-
zetésének technikai akadályai vannak,
dc keresik a megoldást - ígérték a vaj-
dasági és a kárpátaljai szervezeteknek
(Népszabadság, 2004. augusztus 7.).

Létezik tehát jogszerű, nem egyedi
mérlegelésre épülö mechanizmus. Va-
jon az ilyen sürű ingázás valóban a ba-
ráti. rokoni kapcsolatokat, színházláto-
garast. felolvasóesten részvételt, vagy
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valami egészen mást szolgál? A bevá-
sárló, benzines-cukros ingázó "turiz-
must" miért kell még jobban államilag
támogatni? Hiszen a vízum ingyenes,
gyorsan kiadják, és az átvezerés Ca be-
utazási engedély kiadása) is nyilván
ingyenes lesz, hacsak nem kell ehhez
a lépéshez jogszabályt módosítani,
amely jogszabályegyébként a beutazá-
si engedély kiadását más célokra tartja
fenn [170/2001. (IX. 26.) kormányren-
delet).

53. § (1) Az idegenrendészeti kiutasítás vagy
a menekültügyi eljárásban elrendelt kíurasí-

tás, illetve abeutazási és tartózkodási tilalom
hatálya alan álló külfoldi részére kivételes
méltánylást érdemlő körülmények fennállása
escren az idegenrendészeti kiutasítást, illetve
:1 beutazás: és tartózkodási tilalmat elrendelő
hatóság - a tilalom fenntanása mellett - a ví-
zum kiadására vonatkozó szabályok szerint
engeddyezheti a Magyarországra történő
egyszeri, rorid idófarlCIIll1Í beutarást. Ha a
kiutasűást a menekültügyi haróság rendelte
el, az engedélyezésre a kiutasítás végrehajtá-
sára jogosult területi idegenrendészeti ható-
ság jogosult.
(2) A beutazási engedély iránti kérelmet a

külképviseleten kell előterjeszteni.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott

hatóság a beutazast engedélyezi, a kül
képviselet a külföldi részére kiadott vÍ-

znmban a leűlon engedély számát isfel-
uuueti.

nyos követelményként állapította meg,
hogy az állam vagy a helyi önkormány-
zat az egyházi jogi személyek által fenn-
tartott közoktatási intézmények műkö-
deséhez a hasonló állami és önkor-
mányzati intézményekévei azonos mér-
tékű költségvetési támogatáson kívül
olyan arányú kiegészítő anyagi támoga-
tást nyújtson, amilyen arányban ezek az
intézmények állami vagy önkormány-
zati feladatokat vállaltak át. Az idézett
határozat továbbá arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogya helyi önkormányzat-
nak vagy a múvelódési és .közoktatási
miniszternek az egyházi iskola fenntar-
tójával közoktatási megállapodást kell
kötnie, és ennek keretében c. .. ) olyan
arányú C..) anyagi támogatást kell biz-
tosítania, mint amilyen arányban ez az
intézmény állami vagy önkormányzati
feladatot vállalt át.

Az Alkotmánybíróság tehát a közok-
tatási feladat átvállalásával kapcsolat-
ban az Alkotmány alapján rögzítette.
hogy az állami, illetve önkormányzati
közfeladat átvállalásaért az egyházi jo-
gi személy fenntartónak azonos mérté-
kű állami támogatás jár. Amennyiben
pedig az állami támogatás biztositása-
hoz szerződés kötése szükséges, akkor
az állami támogatást biztositó szerzö-
dést az egyházi jogi személy fenntartó-
val meg kell kötni.

Remélhetőleg, az egyházi intézmé-
nyek a menekültek szociális ellátása-
ból is kiveszik így a részüket.

Előzetes döntéshozatali
eliárás

A Miniszterelnök Hivatal kiadásában
megjelenő Európai Mübelytanulmá-
nyele legujabb, 95. kötete azt tárgyalja.
gyakorlati és elméleti szakemberek be-
vonásával. hogya bíróságokon milyen
gondokat vet fel az előzetes döntésho-
zatali eljárás. Az Európai Bíróságtói kér-
hető állásfoglalás funkciója, kötelező és
lehetséges esetei a tagállamok bírósá-
gai által alkalmazandó közösségi jog és
a nemzeti jog kapcsolódási pontjainak
feltárása sok esetben az Alkotmánybí-
rósághoz hasonló feladatok elé állítja a
magyar bírákat. Vajon felkészültek erre'
Különösen a közigazgatási perekben
merülnek fel ezek a kérdések (ilyenek
a személyek szabad mozgásával, a me-
nekültekkel, akiutasítással kapcsolatos
ügyek). A bírák, ügyészek, egyetemi
oktatók egybehangzó véleménye sze-
rint sokasodnak a kérdőjelek, és a Pol-
gári perrendtartás (Pp.) legutóbbi mó-
dosítása sem megfelelő.
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----------------~~~----------------
István király ünnepénA hónap idézete

Seres László publicista (Népszabad-
ság, 2004. augusztus 18.) keményen
fogalmaz az Európai Unió menekült-
politikáját illetően. amely nyilvánvaló-
an az azt átvevő, alkalmazo magyar
döntéshozók lelkiismeretét is furdaIni
fogja. Szudánban egymillió ember
vált földönfuróvá, kényszertáborok-
ban küzdenek a fegyveres bandák raj-
taütésével, járványokkal. Darfurban
helikopterekról lövi a népirtó iszla-
místa milicia az embereket, Burundi-
ban. egy ENSZ-menekülttáborban tar-
tottak vérengzést hutu fegyveresek.
Az olasz partokra vetődött, félholt af-
rikai menekülteket segítő hajóskapi-
tány ellen közben eljárás indult, ille-
gális bevándorlás elősegítése miatt,
Az ElJ bel- és igazságügy miniszterei
pedig április végén megállapodtak az
egységesebb menekültpolitika irány-
vonalaiban. hisz a csónak megtelt. .,
bár képrelenek megegyezni a "biz-
tonságos harmadik országok listájá-
ban" (Libia. Tunczia és egyéb halál-
biztos tranzitországok nevét említik
ilyenkor) .. ,Lgyanakkor jó volna leg-
alább az elvi ala pjait látni annak. med-
dig terjed a történelmi bevándorlói-
nak sokat köszönó. humanista Euró-
pa nyiiousága. és hol kezdődik a biz-
tonság védelme. a szeprember 11-e
óta indokolt s/.igorú határkontroll, a
professzionális döntés arról, ki az et-
nikai, politikai üldözött, és ki a nettó
rizikófaktor. [ .. l Afrika, Ázsia pre-
modern feudális diktatúráiból, éhség-
és válságövezeteiból, háborúi és rasz-
szista üldözései elől valóban milliók
nicnekülnek. s a szcrcncsésck el is
jutnak a sza had világ elószobájába,
í~szak-Afrik{tha Schilly. nérner bel-
ügyminiszter azonban ott is tartana
(iker EL-fclügyclet alatt. erősen hu-
m.mitárius jelleggel. nyilván."

Az államalapító személyér és nagyságát
az ünnepi szónokok gyakran megidé-
zik. Mi is emlékeztetni szcretnénk
Szent István Király Dekrétumainak
Első Könyvére, amelyben intelmeket
fogalmaz meg Szent Imre hercegnek.
Ebben külön fejezetet szentel a kor-
mányzás, az országvezetés főbb elvei
között a jövevényekkel való bánás-
módnak. A külföldiek befogadásaról és
a vendégek tartásától szóló 6. fejezet-
ben meglepően modern, árn az utódok
által ma sem egyértelműen követett el-
vek szcrcpclnek.

- A külföldiek a befogadó ország
számára jelentős előnyökkel jár-
nak (pl. adót fizetnek, noha nem
kellett öket ott felnevelni, iskoláz-
tatni, ápolni, dolgoznak, új gondo-
latokat hoznak), .különféle tarto-
mányokból sok jelesek és bölcsek

sereglenek, (, . .) különb-különb-
féle szót és szokásokat, fegyvert
és tudományt hoznak magokkal"
a befogadó, és ezzel gyarapodó ál-
lamba, "A vendég és jövevény né-
pekben oly nagy haszon vagyon,
hogya királyi méltóság érdem sze-
rint nekik adhatja a hatodik helyet"
a korrnányzási elvek körében.

- Ahhoz, hogy a vándor hasznossá
válhasson, elsőként a hefogadá fel-
adata a megélhetést elősegíteni és
bizalmat táplálni irántuk. "adj ne-
kik táplálast jóakarattal és tisztes-
séges tartást, hadd éljenek nálad
örömestebb, hogysem másutt la-
kozzanak".

- A diverzitás erősíti a befogado tár-
sadalmat, kultúrát és leohéeiot, hi-
szen "gyönge és töredékeny az
egynyelvű és egy erkölcsű ország".

Visszaemlékezések
A Jvlozgó Világ augusztusi számában
dr. Deák Pál naplóját közli Karsai László,
Az orvos túlélte a munkaszolgálatot és
a deportálást, ám az 1945-ben iródott
feljegyzések szerint hiába kutatott sze-
retett, elhurcolt felesége után. 1947-re
bizonyossá vált, hogy feleségét elveszí-
tette, és orvosi munkájába temetkezett,
abba menekült.

Az O/pesti Helytonéneü Értesítő júni-
. usi száma is egy vészkerszakot túlélő
visszaemlékezéseit közli. Spieger Lász-
ló is munkaszolgálatos volt, és Maut-
hauscnból került haza. "Nekem a bará-
taim svájci menlevclet hoztak. Aki pedig
nem akart ilyet szcrezni, még aznap
nekiindult Nyugatnak. Nem gondoltuk,

Menekültek szobra
Augusztus 14-én avatta fel a köztársasági elnök Rieger Tibor alkotását, a Befoga-
dást, amely három méter magas, mészköböl készült, és a keletnémet mcnekülók-
nek állít emléket. Az 1989-es nyarat itt töltö, elsosorban a XII. kerületi Zugligeti
úton tábort verő németek tették országosan ismertté a Máltai Szeretetszolgálatot,
amely megszervezte sokuk ellátását. Ezért a két, egymást átkaroló alakot ábrázo-
ló szebrot is a Zugligeti úti templom mellett állították fel. Persze a határon vagy
éppen a határőrség Ady-ligeten lévő bázisán is lehetett volna a helye, hiszen a ha-
tárőrség kulcsszerepléSje volt az eseményeknek, már 1989. szeprember lO-e előtt
is. nem csak akkor, amikor bejelentette az akkori külügyminiszter a határ szá-
mukra való megnyitását. Például a sopronpusztai határvidékre szervezett pikniken,
amikor a Magyarországon várakozó keletnémetek százai vágtak neki a határso-
rompórrak. Sopronban, illetve a Fertőrákoshoz tartozó Sopronpusztán évente
megemlékeznek az 1989. augusztus 20-i eseményról APáneurópai Unió Magyar-
ország, il Kenrad Adonauer Alapitvány és a Hanns Scifel Alapitvány idén nemzet-
közi konfcrcnciát szervezett.

hogy a fegyverszünetból nem lesz
semmi, hiszen Romaniának is sikerült
a különbéke. Október 16-án azután,
amikor Horthy visszavonta a prokla-
rnácíót. és kinevezte Szalasit miniszter-
elnöknek, a munkaszolgálat is folytató-
dott. Először az Aréna úti zsidó temp-
lomban zsúfoltak össze több ezer em-
bert, aztán a Benczúr utcába vittek
bennünket, innen a csepeli kikötőbe
jártunk hajókat rakodni, végül pedig
a józsefvárosi pályaudvarra irányírotrák
a századot. Itt síneket raktunk, salakot
lapátoltunk. Novemberben tovább
romlott a helyzetünk. A Szálasi-kor-
mány rendeletben megfosztotta a zsi-
dókat minden vagyonuktóI. 1944. no-
vember végén pedig megkezdődött a
tömeges deportálás." A 74 éves fér-
finek a felesége is túlélte a háborút. öt
Görlitzbe irányította Mengele, mert
munkaképes volt, így a fegyvergyár-
ban préselhétte a töltényhüvelyeket.
Hazatértükkor semmijük scm volt, a la-
kásukat egy nyilas foglalta el. Rokonok
fogadták be őket, és kisernmizve indult
újra közös életük.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

Menedék - Migrónsokat Segítő Egyesület
A hírlevelet gondozta a Sík Kiadó Kft.
Tipogrófia, tördelés: Beck Bojónka

Nyomós: Nagy és Tórsa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
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Gyermekvédelem - határokon át
Már 1980 óta létezik olyan nemzetközi egyezmény, amely elismeri a gyerme-
kek feletti felügyeleti jogról szóló határozatokat egy másik részes államban,
azt segíti végrehajtani, sőt a jogellenesen elvitt gyermek esetében - egy má-
sik ország hatóságainak közreműködésével - a felügyeleti jogot helyre lehet
állítani. Magyarország (sok most vált részesévé a nemzetközi migrádóban
érintett gyermekek védelmét segítő szerződés nek (kihirdette a 2004. évi
LXVIII. törvény).

Az Európa Tanács egyezrnénye június-
tói alkalmazható nálunk, már ha egyál-
talán ismerik. Mivel a szülők gyermek-
kel történo személyes kapcsolattartása
a felügyeleti jog természetes velejárója,
05 mert növekszik az olyan esetek
száma. amikor a gyermeket meg nem
engedett módon viszik valamely nem-
zetközi határon túlra, felértékelődött
az önkényes módon megszakított fel-
ügyeleti viszonyok helyreállítása.

Az egyezmény a 16. évet be nem
töltött gyermekekre vonatkozik, az ál-
Iampolgárságról függetlenül, ha a se-
gítséget nyújtó állam joga szerint még
nem határozhat ja meg saját tartózko-
dási helyét. A részes államok kijelölt,
központi hatóságain keresztül áramla-
nak a megkeresések. értesítések, to-
vábbá a részes államok hasonló ható-
ságai szoros kapcsolatban állnak,
hogya kéréseket gyorsan teljesíthes-
sók. Ha valakiről a szerződő államok
vulamelyíkében a felügyeleti jogot
érintő határozatot hoztak, és annak
egy másik szerződő államban való el-
ismerését vagy végrehajtását kívánja
az érintett. akkor az érintett kérelmet
nyújthat be az adott szerződő állam
erre kijelölt. központi hatoságához.

A kérelemhez az egyezményben
meghatározott iratokat kell mellé kelni.
/\. hatóság haladéktalanul intézkedni
körcles, például eljárást indít a gyer-
mek tartózkodási helyének felderítésé-
re. ideiglenes intézkedést tesz. Mindezt
ingyenesen. ideértve az ügyvédi költ-
ségeket is (költségrnentesség), kivéve
a gyermek visszautaztatási költségeit.
Amennyiben az elismerést vagy végre-
hajtást megragadják, és a megkeresett
állam központi hatósága olyan állás-
ponton van, miszerint helyt kell adnia

a kérelmező azon kérelmének. hogy a
megkeresett államban is hozzanak egy
érdemi határozatot, akkor c hatóság
mindent megtesz a kérelmező képvise-
lete érdekében. A meg nem engedett
gyermekelvitel miatti kérelmet a cse-
lekménytől számított hat hónapon be-
lül kell benyújtani valamelyik állam
központi hatóságánál.

Az egyezmény meghatározza, mikor
lehet a segítség iránti kérelmet megta-
gadni. A felügyeleti jogot érintő hatá-
rozat elismerésére és végrehajtására,
illetve általában az egész eljárásra vala-
mennyi szerződő állam egyszerű és
gyorsított eljárást alkalmaz, nincs kü-
lönleges formai szabály, irathitelesítesi
kötelezettség. A hazai központi ható-
ság az Igazságügyi Minisztérium,
amely tehát a megkereséseket, kérel-
meket fogadja ( ernzetközi Magánjogi
Főosztály).

Remélhetőleg a sajtóban is megjelent
történet főszereplői számára is lesz meg-
oldás (Népszabadság, augusztus 28.).
Egy magyar anya kislányát a Németor-
szágban élő török állampolgár apa ille-
gálísan Törökországba vitte. A Törökor-
szágban a gyermekét visszaszerző, váló-
félben lévő, terhes anya. a nagymama és
a hároméves gyerek a magyar nagykö-
vetségen gubbasztanak augusztus köze-
pe óta, mert az apa fenyegeti őket, a tö-
rök hatóságok pedig a határon feltartóz-
tarták a mamát, rnert a gyerek útlevelét
nem találták rendben (Népszabadság,
október 1.). A két ország és a német (ha-
mis) hatósági papírok miatt már három
hatóság is egyeztet az ügyben, immáron
több hónapja.

Módosuló felvételi
A felsőoktatási intézményekbe felvéte-
lizőkre, ha nem magyar állarnpolgársá-
gúak, akkor nem a felvételi eljárásról
szóló 268/2000. (XII. 26.) korrnányren-
deletet. hanem a nálunk tanuló külföl-
díekrc vonatkozó 157/2001. (IX. 12.)
kormányrendeletct kell alkalmazni.
Amennyiben a felvételiző külföldön
szerzett érettségit, és azt a magyarral
egyenértékűnek ismeri el a jogszabály,
felmerül, vajon a felvételihez az miként
elengedő. Jövőre ugyanis megszűnik a
(tantárgyi) felvételi vizsga.

Az új szabály [234/2004. (VIII 6.)
kormányrendelet] értelmében a bemu-
tatott okmányt az a felsőoktatási intéz-
mény minősíti, ahová a jelentkezési

lapját az illető benyújtja. Az eljárás so-
rán a felsőoktatási intézmény a felvé-
teli tantárgyakból megállapítja az egyes
tantárgyak vizsgaszintjét és százalékos
eredményét. A felvételi eljárás során
szakmai alkalmassági, gyakorlati (pél-
dául művészeti képzésnél), esetleg az
Európai Gazdasági Térséghez tartozó
országok állampolgárai számára ma-
gyar nyelvi alkalmassági vizsga szer-
vezhető. Amennyiben az EGT-ország
állampolgára nem tudja dokumentum-
mai igazolni a tanulmányai folytatásá-
hoz szükséges magyar nyelvismeretét,
számára a felsőoktatási intézmény ma-
gyar nyelvi alkalmassági vizsgát szer-
vezhet a jővó évtől.



Megváltozott kézbesítési és soron kívüli szabályok
A szabályozást az Alkotmánybíróság 2003 decemberében meghozott határozata
alapozta meg, mert kimondta, hogy azokban az esetekben, amikor a törvényben
a hivatalos irat kézbe~ítését vélelem állapítja meg, e vélelem megdöntésének
szabályai hiányoznak. Ugy ítélte meg az Alkotmánybíróság, hogy ezekre szükség
van, hiszen lehet olyan helyzet, amikor a fél önhibáján kívül nem szerez tudo-
mást a hivatalos irat megérkezéséről; például gyógykezelteti magát vagy kül-
földön tartózkodik.
A törvényjavaslat ezért elsősarban a
polgári perrendtartásban építi ki a tör-
vényi vélelem megdöntésére vonatko-
zó eljárási rendet. amelynek két alap-
esete van: a postai kézbesítés szabály-
talansága. illetve amikor a kézbesites
ugyan szabályos volt. dc a fél az emlí-
tett önhibáján kívüli okból nem képes
átvenni az iratot, nincs tudomása arról,
hogy ellene eljárás indul. A módosítás
érinti a bírósági végrehajtás, az állam-
igazgatási eljárás (Áe.) szabályait. sőt
az adózás eljárási rendjét is.

Az államigazgatási határozatok ese-
tén a postai úton megküldött iratokat
a kézbesítés megkísérlésenek napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cím-
lett az átvételt megtagadta. Ha a kéz-
besítés azért volt eredménytelen, mert
a címzett az iratot nem vette át (az irat
ekkor a hatósághoz "nem kereste" jel-
zéssel érkezik vissza). az iratot - az el-
lenkezei bízonyításáig - a postai kézbe-
sítés második megkísérlésének napját
követó ötödik munkanapon kézbesí-
tettnek kell tekinteni. Nem természetes

személy címzett akkor terjeszthet elő
kézbesítési vélelem megdöntése iránti
kérelmet. ha a kézbesítés a hivatalos
iratok kézbesítésére vonatkozó jogsza-
bályok megsértésével vagy m;IS okból
nem szabályszerűen folyt le. Természe-
tes személy (az ügyfél vagy az eljárás-
ban részt vevő egyéb érdekelt) kézbe-
sítési vélelem megdöntésérc irányuló
kérelme akkor is előterjeszthető, ha a
természetes személy címzett más, Cin-
hibaján kívülí okból nem vehctrc át a
hivatalos iratot, A kérelmet a címzett
a kézbesítési vélelem beálltáról történő
tudom:isszerzéstől számított tizenöt
napon belül, de legkésőbb hat hóna-
pos jogvesztő határidőn belül terjeszt-
heti elő. Még tizenöt napot kell ehhez
számítani, ha a kézbesítési vélelem kö-
vetkeztében jogerőssé vált határozat
alapján végrehajtási eljárás indult. Ha
a kérelemnek a hatóság helyt ad, akkor
a kérelmező által kifogásolt kézbesí-
tést, a megtett intézkedéseket. illetve
az eljárást a szükségcs rnértékben meg
kell ismételni.

Szervezett kínai bűnözők
Most már olvasható a tavaly augusztus-
ban Pekingben aláírt kormányközi
egyezmény a szervczett bűnözés elleni
együttműködésről [2-10/2004. (VIlI.
16.) korrnányrendeler]. A dolog sulya,
alapjogi érintettsége alapján felvetődik
a kérdés: vajon miért nem törvénnyel
kihirdetett. államközi megállapodást
kötött a két ország'

A felek már a július közepén életbe
lépett szabályok alapján üldözik a
búnt. hogy egyúttal "a két ország kö-
zörti baráti kapcsolatokat tovább erő-
sítsék és fejlesszék". A fő cél, hogy
vísszaszorítsák a kábítószerrel folyta-
ton illegális kereskedelmet és annak
szállítását, valamint harcoljanak a ter-
rorizrnus, a pénzmosás. az áru- és e111-
bercsempészer, a közokirat-hamisitás
(pl. útlevél. vízum). a fegyverkercskc-
delern ellen. Ennek érdekében össze-
hangolt intézkedéseket foganatosíthat-
nak a búnfelderítés során. például kö-
rözést, kábítószcr-szállítmánvok kövc-
tését, valamint személyi. technikai és
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szervczési támogatást nyújtanak egy-
másnak. sót személyes adatokat is cse-
relnek. Az együttmüködés keretében
tapasztalatot cserélnek a bűnügyi nyil-
vántartási rendszerekról. a rendőrök
képzéséről és továbbképzéséről. a ha-
tárellen6rzések módszcrciról, beleért-
ve az illegális migráció kezelcsér és
visszaszorítását is.

Az egyezmény végrehajtásának ko-
ordinálásáért a magyar fél részéről a
Belügyminisztérium, a kínai fél részé-
ről a Közbiztonságügyi Minisztérium a
felelős. A miniszrériurnok a végrehajtás
érdekében külön megállapodást köt-
hetnek. Az áradott információk fogadá-
sát. továbbítását az Országos Rendór-
fókapitányság Nemzetközi Bűnügyi
EgyüttmCíköclési Központja, Kínában
pedig a Közbiztonsági Minisztóriurn
Nemzetközi Együtrmúködésí Fóosztá-
lya végzi. Érdekesség, hogy az egyez-
mény teljességének végrehajtásáról
nemcsak a belügyminiszter, hanem a
pénzügyminiszter is gondoskodik.

A július közcpén életbe lépett 2004.
évi LXV törvény értelmében a bíróság
soron kívül jár el kiskorú felperes által
indított kezigazgatási perben, valamint a
városi gyámhivatal által hozott olyan ha-
tározat felülvizsgálata iránt indított per-
ben, amelyben a gyermek védelme ér-
dekében a gyámhatóság dönt, például a
gyermeket ideiglenes hatállyal helyezi el
harmadik személynél. vagy a pert maga
a gyámhatóság indítja. Mit jelent ez'

A bíróság a keresetlevelet nyomban
megvizsgálja. és nyolc napon belül in-
tézkedik a tárgyalás kitűzcscról. A bí-
róság a határozat felülvizsgálatáról har-
minc napon belül érdemben elönt. ha
nincs megváltoztato jogköre. és az íté-
letet hiteles nyolc napon belül irásba
foglalni. és további nyolc napon belül
a felek részére megküldeni.

Találós kérdés
Ki o menekült? Aki "külföldi állampolgár vagy
hontalan, és okit o Menekültügyi és Migrációs Hi-
vatal helyi szerve menekültként elismer". Miről is-
merjük meg? A jóratlan onnan, hogy "o menekült-
ként elismert személyt o lakóhely szerint illeték es
megyei (fővórosi) rendőrkapitónyság személyi
igazolvánnyal lót ja el". A beavatott pedig arról,
hogy "a menekültként elismert személyt a mene-
kültként elismert személyek jogállásáról szóló
1989. évi 19. törvényerejű rendelet 1. §-a értel-
mében o jogszabályok alkalmazása szempontjá-
ból- az e §-ban meghatározott 6 kivétellel- ma-
gyar állampolgárnak kell tekinteni".

Ki oz ideiglenes menedéket élvező? A mene-
dékes, azaz "külföldi óllampolgár vagy hontalan

I személy, akit o Menekültügyi és Migrációs Hivatal
helyi szerve nyilvántartásba vesz, és ezt bizonyí-
tó ígazolvánnyallát el. Ez oz igazolvány o rend-
őri szervek által kiállított tartózkodási engedély-
Iyel együtt érvényes, és a Menekülteket Támo-
gató Alapból történő élelmezési, egészségügyi,
közoktatósi stb. ellótásra jogosít." Az egyszerűbb
felismerés érdekében, "az ideiglenes menedéket
élvező nem kap személyí igazolvónyt, csak tar-
tózkodási engedélyt". Ugyanakkor "az ideiglenes
menedéket élvezőkről jelenleg a Menekülteket
Támogató Alapról szóló 1993. évi XXVI. törvény
3. § (2) bekezdésének el pontja, valamint (l) be-
kezdésének 1. pontja rendelkezik".

Mi a találós kérdés? Hogy ez vajon halályos
szohóly-e. Igen, mert beleragadt a népjóléti
(ESICSMI tórca rendeletébe, pontosabban a
6/1994. (IV. 1.) NM rendeletbe, amely az egész-
ségügyi szakellátós társadalombiztosítási finan-
szírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993.
(IV. 2.) NM rendelet módosításóról rendelkezik.
Aki nem hiszi, járjon utána a Jogtór szerkesztő-
ségében, ahol elmesélik, mikor szűnt meg az
Alap, o Hivatal és a helyi szerv ...
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Amerikaivízum-vízió
A szeptember 23-án Washingtonban járt Házelnök asszony lobbizni próbált,
hogy az Amerikával való "érdekközösség tagjaként" vízumügyekben minket
is az Európai Unió többi tagjával egyenlően bíráljanak el. Ezt minden találko-
zóján szóba hozta.
A magyar politikus szűk körű megbe-
szélést folytatott Tom Lantossal. a kül-
ügyi bizottság demokrata társelnöke-
vel. Amerikai részről többen is konkrét
támogatást ígértek. Ezt azonban csak
szép szavaknak minősítették egyesek
tNépszabadság, 2004. szeprember 29.).
I<:.ongresszusi körökben nincs olyan
hangulat, amely kedvezne annak,
hogy bovftsék a vízummentes orszá-
gok korét. A biztonsági megfontolások
továbbra is mindennél fontosabbak,
amit jól érzékeltet, hogy szeprember
.')O-tól még a 27 vízummentes állam
polgáraitól is vesznek digitális ujjnyo-
matot az USA-ba való belépéskor.

A vízurnrnentességet bizrosíró (Yisa
\,(/aiver Program, Y\'(fP) "exkluzív klub-
tói" Magyarország egyelőre mcssze
van. Persze a klubtagságit a klub veze-
töi osztják: az egyik fő belépési feltétel,
hogy az elutasított vízum kérelmek ará-
nya nem haladhat ja meg az összes ké-
relem három százalékát. Magyarország
esetében ez a mutató 25 százalék körül
van. A budapesti USA-főkonzulátuson
tavalv közel 24 160 kérelemből mint-
egv 6300-ra mondtak nemet. és ahogy
a' l)eI0pés. úgy a vízum megtagadásá-
nak feltételeit is ók szabják meg és ők
ellenőrzik.

Közben persze folyik az elnökvá-
lasztási karnpány, és az etnikai szava-
zók (pl. a közel 9 millió lengyel és 1,5
mill ió magyar származású amerikai)
megnyerését célozzák a homályos ígé-
retek a belépés megkönnyítésére az
Egyesült Államoknak a közclmúltban
EU- és NATO-taggá lett szövetségesei
körében. Még júliusban három kong-
resszusí képviselö olyan módosítást
terjesztett be, amely értelmében a ke-
let-európai államok polgárai felmen-
tést kapnának a százdolláros vízumdíj
alól arra az időre, amíg ezek az orszá-
gok harcoló csapatokkal vesznek részt
az afganisztáni és az iraki hadmúvcle-
tekben. A közigazgatás azonban elle-
nez minden könnyítést. Egyrészt nem
akarnak precedenst teremteni, más-
részt a vízumdíjakra szükség van a
konzuli hálózat fenntartásához. A ma-
gyar utazók számára változás csak ab-
ban mutatkozik, hogy az interneten
keresztül ingyen és viszonylag gyorsan
lehet vízuminterjúhoz iclőpontot kap-
ni, sőt Pécsett, az American Corner ke-
retében már működik egy vízuminfor-
mációs pont. Ettől függetlenül még vá-
laszolni kell a sokszor megalázónak
tartott, a családi és anyagi viszonyokat
firtató kérdésekre, maradt az ujjnyo-

Az ENSZ menekültügyi főbiztosa Budapesten
Ruud Lubbers megnyitotta a Föbiztosság
eljregionális képviseletének irodáját a II.
kerületben, a Felvinci úton. A pazar épü-
letben még nehezebb feladatok várnak
az ENSZ munkatársaira: elsosorban a téí-
lünk keletebbre eső országokban kell
fellépni a genfi egyezményben és más
dokumentumokban szereplő emberi jo-
gok érvényesítése érdekében.

A fóbiztos találkozott, többek között,
az Országgyűlés elnökével, noha a ma-
gas rangú látogatóról és működéséről a
kormányváltás, párt-rally miatt elfoglalt
sajró alig adott hírt. Mióta. lagyaror-
szág bekapcsolódott a Főbiztossággal
való együttmúködésbe, 1989 óta ez a
második alkalom. hogya Közgyülés ál-
lal választott ENSZ-tisztségviselő ha-
zánkba látogat.

Sadako Ogata főbiztos asszony persze
szerencsésebb volt, mert látogatása ide-
j(~nBoros Péter belügyminiszter a rorná-
nini és a délszláv menekültckról beszél-
gethetett vele, meg az azóta sem megol-
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dotr letelepedési. beilleszkedési progra-
mokról. Most jobbára udvariassági for-
dulatokra tellett, miközben a Főbiztos-
sig friss jelentése szerint (Népszava,
2004. szeprember 22.) Bosznia-Hercego-
vinaba az 1992-1995 között elmenekül-
tek közül másfél millióan már hazatér-
tek, noha ez igen sok egyéni szociális,
jogi, gazdasági problémával járt a haza-
térők számára. Tehát lett volna miről esz-
mét cserélni, de talán majd legközelebb.

matvétel, a százdolláros vízum kezelési
díj, amelyet elutasítás esetén sem fizet-
nek vissza.

Washingtonban egyébként azt sze-
retnék, ha legkésőbb 2005. október vé-
géig nemcsak a vízumhoz, hanem az
útlevélhez is társuina biometrikus azo-
nosító. Az igényt elsősorban a vízum-
mentességet élvező országokkal szem-
ben fogalmazzák meg. Erre az Európai
Bizottság azt javasolta a tagállamok-
nak, hogya személyes adatokat (ujj-
nyomat, íriszazonosítás stb.) tartalma-
zó mikrocsipet "építsenek be" az útle-
velekbe. Várhatólag Belgium lesz az el-
5éS EU-tagállam, amely 2005-től ilyen
csúcstechnológiás útleveleket ad majd
ki. Brüsszeli bizottsági tervek szerint
2005-től a nem EU-tagországok polgá-
rai által igényelt uniós vízumok is tar-
talmazni fogják a kérelmező fotóját, il-
Ietve adott esetben a biometrikus ada-
tokat rögzítő csipet is. Egyelőre kérdé-
ses, hogya mikrocsipes útlevél euró-
pai szabvány lesz-e. Jogvédő szervezc-
tek hevesen tiltakoznak mindenfajta
biornetrikus azonosítás ellen, szerintük
az eljárás személyiségi jogokat sért és
visszaélésekre ad okot.

A dolgot bonyolítja, hogy az Ameriká-
ba repülö légitársaságoknak minden
egyes utazóról részletes adatokat kell
szolgáltatniuk. A 34 adatot tartalmazó
utasprofilba név, cím, hirelkártyaszám,
különleges ékezési szokások éppen úgy
beletartoznak, mint az amerikai tartóz-
kodási cím.

A varsói reptéren szeptembertől
olyan szúrórendszert állítottak fel,
amellyel az amerikai és a lengyel ha-
tóságok meg akarják akadályozni.
hogy lengyelek érvénytelen, lejárt VÍ-

zumokkal vagy más hibás úti okmá-
nyokkal repüljének át az óceánon.
Hatfős amerikai belbiztonsági-beván-
dorlási szakértői csoport dolgozik
ezért. Tavaly az amerikai bevándorlási
tisztségviselök ötszáz lengyelt fordí-
tottak vissza az USA légikikötőiből az
amerikai belbiztonsági minisztérium
adatai szerint.
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Méltányosságból elismert menekültek
Idén eddig hetven embert ismertek el menekültnek, 1989 óta pedig vagy ötezer
földönfutót, de egyetlenegyet sem miniszteri méltányosságból. A belügyminisz-
ter most kivételt tett. Egyik kezével soron kívül ad méltányosságból menekíílt-
státust, a másikkal pedig csak több civil szervezet, a sajtó közbenjárárására, tíz
év alatt is csak alig, félmegoldásként ad méltányosságból letelepedési (vagy
valamilyen tartózkodási) engedélyt.

A méltányosságot persze senki sem ki-
fogásol hat ja, mert az egyéni mérlege-
lés alapján jöhet szóba. A belügymi-
niszter nyilván figyelembe vette, hogy
a magyar kisebbségeket inzultáló sze-
mélyek ellen büntetőeljárás indult a
Vajdaságban, a hatóságok a hasonló at-
rocitások megelőzése érdekében in-
tézkedéseket ígértek, sót az Európai
Parlament tényfeltáró bizottságot küld

novemberben a helyszínre. Másfelől a
magyarok vagy tíz éve érkeztek a há-
ború idején, rnára legfeljebb százan
maradtak, minden létező táborban és
szálláson megfordultak, emberi ron-
csokká váltak, és mégsem akarnak ha-
zamenni a Vajdaságba, hogy diszkrimi-
nációban legyen részük. Még szeren-
cse, hogy van méltányosság ebben a
kizökkent időben.

A menedékjogról szóló törvény 3 § (5) bekezdése szerint: "Menekülrként -
a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok hiányában - kell elismerni
azt is, akire nézve a belügyminiszter humanitárius okból, kivételesen méltá-
nyosságot gyakorol."
Kizáró ok, ha a védelemre méltatlan (pl. háborús bűnös, súlyos köztörvényes
bűnös) vagy az indokolatlan (pl. etnikai alapon az állampolgárokkal azonos
védelmet élvez). illetőleg "akinek Magyarországon való tartózkodása, tevé-
kenysége nemzetbiztonsági érdeket sért, amennyiben ez a vélelem a Genfi
Egyezmény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás során megalapozottnak bi-
zonyult", esetleg "olyan országból érkezett, amelye törvény szerint bizton-
ságos származási vagy biztonságos harmadik országnak minósül, és a kérel-
mező nem bizonyította, hogy reá nézve az az ország nem" biztonságos.
A méltányosság több kérdést is felvet, és több következtetésre ad alkalmat.
- A méltányossági döntés előtt a kizáró okokat vizsgálni kell, és nyilván vizs-

gálták is, csak az átlagosnál gyorsabban.
- Szcrbia-Montenegró nem biztonságos ország. Akkor oda tehát mást sem le-

het vissza-/hazaküldeni.
- A méltányosság olyan kivételes, hogya már gyakorlatban kialakult megta-

gadási okokat figyelmet kívül lehet hagyni. Például:
- a meneleültleéru elismerésbez a nemzeti hovatartozás miatti üldözéstől

való félelem megalapozotrsagát a leérelmeztinele kell ualosziniisitenie (BH
2000232./; .

- CI biztonságos harmadik országból érkező külföldi meneleúltleént elisme-
rését meg kell tagadni !BH 2001. 348/,'

- a menekültstátus elnyerése érdekéhen a kérelmezőnek kell bizonyitania,
hogy hazájában üldöztetés érte (BH 2000.329.1,-

- CI menekültügyi eljárásban a meneleulthént elismerés feltételeineh ci hizo-
nyitása vagy valószínűsítése a külföldit terheli, a megtagadás okát a
menehülrügyi hatóságnak indoleolnia kell) de a feltétel hiányainale hizo-
nyitási leotelezettsége nem terbeli (BH 2000.520./;

- a meneeültleéru való elismerést kérő leotelezettsége, hogy igazolja. il/elve
ualászinűsitse az üldöztetéstől való félelme megalapozottsagát (BH
2000. 330J,

- a meneleűltleént elismerésbez szulzséges törvényi feltételek fennállását a
leérelmezonele kell ualoszinűsitenie (EBH 2001.610J,

- az idős 1,,01', a hazai egzisztencia ismételt megteremtésének feltérelei nem
alapozzák meg a menelsüitleént vagy befogadottleént elismerést (BH
2002. 166./,

- a menelsulésre okot adó esemény és a meneleulés közötti bosszabb idti el-
telte valószínűsíti, hogy az üldöztetéstől nem kell tartani (Bff 2000. 328./.
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Szabadkáról a sorozatos atrocitások,
valamint egyik fiuk többszöri megveresc
után Magyarországra mcnekült Sötét
család tagjai szeprember közcpcn érkez-
tek. és a szegedi bevándorlás: hivatal
elótt vártak sorukra. Fedél nélküliként
átküldték őket ;\ békéscsabai befogadó-
állomásra, és Olt éne óket az örömhír
a rniniszteri döntésról maradhatnak Ma-
gyarországon. A hivatalos ügyek lezárta-
ig Békéscsabán élnek. 'Iervcik szerint
(Népszabadság, 200'1. szeprember 29.)
munkát kell találnluk. mivel egy kedves
asszony Pest megyében (Valkón) lévő
házát - mindössze a rezsi fejében -
használatukba adja. A lakhatasi támoga-
tásból erre futni fogja, ha az erdélyi.
saját maga is hasonló otthontalanságot
átélt asszony hajlandó szerzódést kötni
velük, belebocsátkozni a hivatali útvesz-
tókbe a támogatás megszerzésc érdeké-
ben. A kischbik gyerek még hetedikes,
neki elég lesz beilleszkedni a hazai isko-
lai környezetbe. A család többi tagja
azonban nagykorú. biztosan dolgozni
szeremének noha akkor nem kapnak
a lakhatáshoz támogatást. Valkón. ahol
alakhatás megoldódna. vajon ki segít
nekik munkát szerezni? í::s mi lesz, ha
közben az átmeneti lakhatást felajánlá
asszony vevőt talál a házára. hiszen az
eladás a terve' Egy újabb befogadó-
állomáson találják magu kar- Remény-
kedjünk hát. hogya méltányosság és
a szerencse nem hagyja őket cserben.
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Képviselői felszólalás
Az Európai Gazdasági Térségben (EGY) való részvételünk
több törvény módosítását is igényelte. A parlamenti vitá-
ban kérdéses volt, hogy megnyitjuk-e a piacot és egyes po-
zíciókat az EGT-polgárok, cégek elött. Persze föleg azok-
nak volt ez vitakérdés, akik ebben valamiféle fenyegetést

láttak a magyar állampolgárság jelentőségére, tartalmára
nézve.
Az Országgyűlési Naplóból idézünk a 2004. évi LXIX. tör-
vény még csak javaslat ként való megvitatásakor elhang-
zottakból.

FlNÖK: Tiszte/t Országgyűlés! Most
az írásban előre jelentkezett képvi-
sekilenele adom meg a szot, tízperces
idől<terethen. Elsőként Lezsák Sán-
dúr I<épuise/ő úrnak, MDF

U;/:SAK SÁNDOR (MIJP) Köszönöm
a szot. elnök úr.

Tisztelt Házi Mindossze egyet/en
alapvető kérdéssel szereinéle igen rö-
uideu foglalkozni, és ezt a leülügy-
miniszter úrfigyelmébe ajánlanarn.
Ez CI hérdés pedig az, hogy vajon
automatikusan bebelyettesitbető-e a
leorabbi magyar' állampolgár és ma-
gyarországi szelebelvű válla/at az új
toroenyoen az Európai Gazdasági
Térséghez tartozó álla mpo Igá rra 1,
illetve ide tartozó székhellyel. Ezen
automatikus és véleményem szerint
nem kellően megfontolt hozzáállás
nitatt sérül az előterjesztés, ésmodo-
síló indituánvole réuén korrekcióra
szorul.
egye/leli példái szereméle említeni.
/1 rádiózásról és teleoiziozásrol szóló
J 996 éoi 1. toroény 122. § (1) he-
leezdése arrol intézleedile, bogy "or-
szágos miisorszolgáltatásra jogosult
rés.zoénytársaságban a magyar ál-
lampolgárságú, magyarországi la-
eobelyü természetes személyeknek
vagy magyarországi szélebelyü jogi
személyeknek összesen legalább a
szavazati jogok 26 százalékával
kell rendelkezniük". Ezt a 26 száza-
téleos magyarországi urá nyt leiuánja
úgy meguáltoztatni az előterjesztő,
hogy a touábbialzban ez az előírás
Ile CI magyar állampolgárolera, ba-
nem az Európai Gazdasági Térség-
hez tartozó ualamennyi állampol-
gÚ17Ü, illette ne a hazai székbelyű
válla/a/okra, hanem az Európai
Gazdasági Térséghez tartozó uala-
nten uyi uállaiatra uonathozzon Tö-
mören úgy fogalmazbatnánle meg
ennele a lzormány-előterjesztésnele a
lényegér, bog}' az még a 26 százalé-
kos magyar tulajdoni hányadot is
soka llja, és teljesen ki leiuánfa szori-
tani a magyar tulajdonosokat a mé-
diapiacrol. Ez véleményem szerint
Magyarország érdekeit sérti,
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Az elő/erjesztő arra hivatkozik,
hogy az Európai Unió ti/Ua az ál-
lampolgárság szerinti diszlerirniná-
ciót, de elhallgatja azt a tényt, bogy
nem tiltja Például a lakóhely szerin-
ti megkülönböztetést. Nagy-Britan-
nia leiuételéuel szinte ua/amennyi
ország védi a média piacát, és bely-
ben laleásboz, illetve annak valami-

lyen hosszúságú időtartamához köti
a müsorszolgáltató szeruezeteeben
történő tulajdoni hányadot. Módosító
indítványt nyújtottant be a Magyar
Demokrata Forum nevében, hogy
meguáltoztassuh az előterjesztés nek
ezt a véleményem szerint valóban
hazai érdekeket sértő részét. A kül-
úgyminiszter úrfigyelmébe ajánlom.

Olvasnivaló - Rendészeti Szemle
A Rendészeti Szemle legutóbbi, 2004/3. szóma ad hírt arról, milyen a szerb-
montenegrói-magyar hatóron a biztonság. Sallai János és Kobolka István törté-
neti visszatekintést is ad, hogy a mai helyzetet jobban megérthessük, amelybe
beletartozik a vízum bevezetése, a kishatárforgalom felszámolása.
A határövezetben élőknek némi re-
ményt adhat, hogya két állam közötti
megállapodás egy lokális, 50 kilométe-
res sávban lakóknak sajátos vízumot ve-
zethet be, mintegy pótolva a korábbi
egyszerűbb átjárást. Ez a készülő közös-
ségi szabályozás alapján arra épül, hogy
határlakosokról van szó, legalább egy
éve már állandó jelleggel ott laknak, nin-
csenek rajta a tiltólistán. nem fenyegetik
a másik állam közrendjét és legitim ok-
ból kell sűrűn átlépniük az államhatárt.

Heilingbrunner Klára írása áttekinti,
hogy Ausztria hogyan tagolódott be az
európai integrációs folyamatba a ren-
dészet, a határőrizet, határellenőrzés
szempontjábóL Igen sok adat, térkép
segíti az eligazodást. Tihanyi Miklós a
rendőrségi fogva tartás és a szabadság-
jogok korlátozásának kérdéseit fesze-
geti cikkében. Kitér a fogva tartottak
bánásmódjára. kommunikációs joga-
ikra, lelkiismereti és vallásszabadsá-
gukra, valamint az alapjogok biztosítá-
sának előfeltételeire. Ebbe a körbe tar-

tozik a civil szervezetekkel, jogvédők-
kel való együttműködés, az ornbuds-
man vizsgálati joga éppúgy, mint a ki-
terjedt jogorvoslati jog. Tanulságos az
áttekintés, hiszen a külföldíek is érin-
tettek a fogva tartásban, noha ennek
sajátosságaira nem tér ki a szerzó.

Virányi Gergely sokféle érvet sora-
koztat fel amellett, hogyahatárrend a
rendészettudomány önálló tudomány-
területe, sőt azon belül a határrendé-
szetnek a szaktudomány sajátos terré-
numa, fő vizsgálati területe. Vajon a bel-
ső határok megszűnéséveI légiesedik?

A szerző szerínt a határrendészet
magában foglalja a határforgalom el-
lenőrzését, az államhatár őrzését, az il-
legális migráció mélységi ellenőrzését,
a határrendészeti igazgatást, a bűn-
megelőzesi és bűnüldözési feladato-
kat, a határrend megteremtését, fenn-
tartását, valamint a különleges helyze-
tek kezeléset. Ebből vajon következik-e,
hogy önálló szaktudományos ágazat,
oktatási terület?
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Civilek támogatásaA hónap idézete
Az Országgyűlés már tárgyalja a
közigazgatási hatosági eljárásról
szóló törvényt, amely kevés ember
figyelmet kelti fel. A hivatalnokok
mellett az érdeklődő kevesek közé
azok tartoznak, akik tudják, mi-
lyen sok múlik a megfelelő szabá-
lyon, ha ügyfélként sorban állunk
egy haróságnal. A javaslat kidolgo-
zásért felelős belügyminiszter így
jellemezte a szabályozást (Magyar
Hírlap, 2004 szeprember 10.):

"Ez valóban korszakos törvény,
amely negyvenhét éves jogszabályt
vált fel. Az ú] törvény »átgombolja
a mellényt«, a régi hatóságközpon-
tú volt, a mostani egyértelmúen
ügyfélközpontú lesz. Bizony, eh-
hez a közigazgatásban dolgozó
szakemberek szemléletér is át kell
formálni. Bízom a köztisztviselók-
ben. Úgy gondolom, hogy ezt meg
tudják csinálni. Egy biztos: a felké-
szítésre. képzésre idótkell hagyni,
pénzt kell biztosítani. Ezért javasol-
juk azt az Országgyűlésnek, hogya
törvény harálybalépése jövő év jú-
lius elseje legyen, és lesznek olyan
területek. ahol még több idő jut fel-
készülésre. a törvény egyes rendel-
kezései 2006-ban vagy 2008-ban
lépnek életbe. A költségvetési for-
rásokat a jövó évre beterveztük
haná."

Milyen kár, hogy az új mellény-
ből és a szernléletváltásból a kül-
földiek és a menekültck semmit
sem ércznek és élveznek. E kor-
szakos törvény ugyanis rájuk csak
akkor alkalmazható, ha a velük
kapcsolatos idegenrendészeti. me-
ncdékjogi szabályok egy-egy eljá-
rási kérdésről hallgatnak. azaz
csak másodlagosan. kisegítő jel-
leggel Hiába, az ügyfélközpontú
mellényt és szemléletet alapvetően
az állampolgárokra szabtak!

A Nonprofit Kutatócsoport Egyesület friss kutatási eredményei szerint (Magyar
Hírlap, 2004. szeptember 30.) a magyar (égek kétharmada pénzben vagy ter-
mészetben támogatást ad a nonprofit szervezeteknek.
Alapvetően a (cégvczetói) szelidaritás
a vezérmotívum, de fontos még az ér-
zelmi érintettség, a személyes kapcso-
lat. és alig számít a preszrizs, a szakmai
büszkeség növelése.

Mindez együttesen vezetett 2003-
ban 31,6 milliárd forintnyi adományo-
záshoz. A felét a cégek olyan szerveze-
teknek adták, amelyek egészségügyi
vagy szocíálís ellátással foglalkoznak,
majd ezt követte az oktatás, a sport, a
vallás és a településfejleszrés. Az ado-
mányozó vállalkozások kétharmada vi-
déki, de mert feltehetőleg szegényeb-

bek, adományaik csak az átadott érték
38 százalékát tették ki. Néhány nagy,
tőkeerős cég juttatta a támogatott érték
45 százalékát. a többit kisebb cégek
adták. A támogatási kérelmet vissza-
utasirók elsősorban arra hivátkozrak.
hogy a vállalkozás nem engedheti meg
magának az adakozást, és csak kisebb
részben kerültek elő a civilek megbíz-
hatatlanságára, a pénz útjának követ-
hetetlenségére. a civilek közti rivalizá-
lásra vonatkozó ellenérvek. A megke-
resettek harmada az adományozási ké-
résre nem válaszolt.

Összesen 100

Az adományok kétharmada pénzbeli,
hat százaléka csak természetbeli, a többi
vegyes. 'Iermészetcscn saját termékek-
ról, szolgáltatásokról volt szó ám akadt
példa arra, hogy a munkavállaló az álta-
la okozott kárt nem a cégnek. hanem
egy alapítványnak fizette be.

A táblázatból kitűnik, hogya jogvé-
delem önmagában nem mozgósító cél,
de a mcnekülrek rászorultsága, gyógy-
kezelése, a migránsok oktatása, sport ja
talán igen!

A 'IOK évente kioszrja a legjobb
adományozó díjat. "Az Év Vállalati

31)5

Adományozója" díjra bármely civil
szervczet tehet javaslatot. Idén a
Matáv kapta a kitüntetést. mivel a cég
igazgatóhelyettese szerint üzleti filo-
zófiájának része a társadalmi szerop-
vállalás. és a nonprofit szelvezetek tí-
mogatása egyben kommunikációs
eszköz.

Így a cégnek a jótékonykodás üzleti
hasznot is hozhat, mert nevét összekö-
tik a támogatással. 2003-ban a kitünte-
tett vállalkozás 110 millió forintot adott
civileknek és 90 millió továbbításában
(adományvonal) segédkezett.
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• Szeprember 10-én került sor Szege-
den, 3z MTA regionális bizottsági szék-
házában a hazai demográfiaoktatás és
-kuratás demográfus-utánpótlás kérdé-
scinek áttekintésére. majd a demográfiai
vizsgálódás középpontjában álló ne-
lrány kérdés megvitatására. A Miniszter-
elnöki Hivatal kezdeményezésére létre-
jött rendezvényen a hazai egyetemi és
kutatói hálózatot képviselők gondnak
nevezték. hogy akadérnai keretek kö-
zött nincs saját intézete a népességtu-
dornánvnak továbbá nincs akkreditált
doktori· iskoi~l a graduúlis képzés pedig
csak részlegcs. egyéb tudomány terüle-
tekhez kapcsolva létezik. Mindez hátrá-
nyosan hat az igencsak elöregedett ku-
ratói gárda megfiatalítására. A tudomá-
nyos vitában egy szekció a nemzetközi
vándorlással foglalkozott, különös te-
kintertel az Európai Unió másodiagos
szabályozására a tartózkodás. a munka-
vállalás, a beilleszkedés. a családegye-
sítés terén. Krérner Balázs. Lukács Éva.
T()th Pál Péter. Tóth Judit, Szabó Fe-
renc. Rátkai Ferenc. továbbá a BÁH
munkatársaí vitatták, hogy van-c, lesz-e
korszakváltás az uniós politikában ezen
~ltéren. es Ióként annak lehet-c dernog-
r.ifiai kövctkczménye.
• Az :\IITA Demográfiai Biztossága, a
KSH ~s a Francia Nyclvú Demográfusok
:\emzerközi Szervezete kozös konfe-
renelát szervezert. amely szeprember
20-2/í-én áttekintette napjaink demog-
ráfiai folyamatait. E nagyszabású ren-
dezvénycn szó került az illegális ván-
dorlásról (Juhász Judit). a leülföldiek in-
gatlanpiaci szerepéről (Illés Sándor). a
hazai demográfiai sajátosságokról elté-
rő nelllzctk<:;zi vándorlásról (Sárosi An-
namária). a bevándorlók integrációjáról
(Codri Irén). vagy éppen a munkaeró
migrációjáról Magyarországon (Hárs
.\gnesJ Más földrészek vándorlási ada-
tau. jelenségeit elemezték a kűlföldi
clöadók például a mexikói=amcrikai
határori. Dél-Afrikában, a marokkói be-
vá ndorlók olaszországi megjelenésé-
ben. Kulon foglalkoztak a vándorlás
méréscnek kérdésével, például a tar-
tózkodási engedélyek, a statisztikai
adatgyűjtés. a bcregbiztositó adatai és a
térbeli információs források révén
(Poulain. Le Goff, Wanders, Riandey).
Szinte mindegyik földrész vándorlási
jellemz6iról volt előadás. és a fogadó
országokra gyakorolt gazdasági, foglal-
koztatási. népesedési, társadalmi. poli-
tikai. biztonsági hatásról is, Kár, hogya
sajtóban nem kapott nagyobb figyelmet
,1 rendezvény. de talán valamilyen kiad-
ványban utóbb értcsülhetünk al. el-
hangzottakról.

OLTALOMKERESŐK 2004. SZEPTEMBER

Az Országgyűlés elött fekszik a több év munkájával tetö alá hozott, 128 szaka-
szos kódex (Statútum), amely az állandó büntetöbíróságot felállítja. A Statútum-
ban foglalt cselekményekben bíráskodik, ho azt valamely részes állam bírósága
maga nem tenné meg.
Nagy jelentöscgü tervezetról van szó, és
nemrég került sor a részes államok kép-
viselóinek konferenciájára, hogy a mú-
ködtetéssel kapcsolatos eddigi tapaszta-
latokat megvitássák. Itthon alig esik szó
a kénvszervándorlással, humanitárius
joggal' összefüggö kódexről, és talán a
jelenróséget részlegesen felismerve ha-
logarják a kihirdetest a parlamentben.
Igaz, ezzel együtt hozzá kell nyúlni szá-
mos közjogi tisztségviseló jogállasi sza-
bályozásához, a mentelmi joghoz: a há-
borús bűncselekmény, népirtás miatti
felelősségre vonásnak nem lehet akadá-
lya a mentelmí jog. Ez azonban aligha
magyarázza a késlekcdést.

A propagandára azonban morális
okokból is szükség van, hogy minél szé-
lesebb körben kiderüljön, milycn maga-
tartásokat ítél el az ENSZ. a nemzetek
közössége. A szabályozás alapgondola-
ta, hogy a xx. században "gyermekek,
nők és férfiak milliói váltak elképzelhe-
tetlen atrocitásole áldozataivá, ami mé-
lyen megrázza az emberiség lelkiisme-
retét". Mivel "ezek a súlyos búntettek
veszélyeztetik a világ békéjét, biztonsá-
gát és jólétét", "a nemzetközi közösség
egészét érintő legsúlyosabb büntettek
nem maradhatnak büntetlenül, és a ha-
tékony felelősségre vonást nemzeti in-
tézkedésekkel és a nemzetközi együtt-
múködés erősítése révén kell biztosita-
ni" Másrészt a "Statútum nem értelmez-
hető úgy, hogy bármely részes államot
másik állam fegyveres konfliktusába
vagy belügyeibe való beavatkozásra
jogosít". A Nemzetközi Büntetőbíróság
állandó intézmény, amely "a legsúlyo-
sabb nemzetközi bűntetteket elkövető
személyek fölött gyakorol joghatóságot
a jelen Statutum szerint, és a nemzeti
büntető joghatóságokat egészíti ki,
A Hágábari székelő Bíróság joghatósá-
gát és működését a jelen Statutum ren-
delkezései szabályozzák."

A Bíróság ítélkezése a nemzetközi
közösség egészét érintő legsúlyosabb
búntettekre korl::ítozódik, így:

(a) a népirtás büntette,
(b) az emberiesség elleni bűntettek;
(c) a háborús bűntettek;
(d) az agresszió büntette, ha megha-

tározzák annak fogalmát figyelemmel
az ENSZ Alapokmányaban foglalt ren-
delkczósekre.

Mi a népirtás? Olyan cselekmény,
amelyet valamely nemzeti. etnikai. faji

vagy vallási csoport, mint olyan, teljes
vagy részleges megsemmisítésének
szándékával követnek el:

l. a CSOpOI1tagjainak megölése;
II. a CSOpOlt tagjai testi vagy lelki ép-

sége elleni súlyos sérelem okozása.
HI. a csoport szándékosan olyan élet-

feltételek közé kényszerítése. ame-
lyek a csoport teljes vagy részleges
fizikai megsemmisülését okozhat-
ják;

IV olyan intézkedések foganatosírása.
amelyek célja a csoporton belüli
születések meggátolása

V csoport gyermekeinek más cso-
porthoz való elhurcolása.

Viszonylag ismeretlen megfogalmazás
az emberiesség (hu manity) elleni bún-
cselekmény. E körbe tartoznak a polgári
lakosság elleni átfogó vagy módszeres
támadás részeként, a támadásról tudva
elkövetett cselekmények, ideértve a
következóket:

I. szándékes emberölés;
IL kiirtás (olyan életfeltételek szándé-

kos előidézése. többek között a
táplálékhoz és a gyógyszerhez ju-
tás lehetőségétől való megfosztás.
amely a népesség egy részének
pusztulását okozhatja);

Ill. rabszolgaságba taszítás;
IV a lakosság áttelepítese vagy erő-

szakos elhurcolása.
V bebörtönzés vagy a fizikai szabad-

ság elvonásának más súlyos formá-
ja, a nemzetközi jog alapvető ren-
delkezéseinek megsértésével;

VI. kínzás,
VII. erőszakos közösülés, nemi rabszol-

gaságban tartás, prostitúcióra kény-
szerítés, kényszerterhesség (eró-
szakkal teherbe ejtett nő fogva tartá-
sa és kényszerítése a magzat meg-
tartására), kényszersterilizálás vagy
a nemi erőszak bármely más, ha-
sonlóan súlyos formája;

V1II.bármely meghatározható csoport
vagy közösség üldözése önazo-
nossága miatt, azaz az alapvető jo-
goktól való szándékes és súlyos, a
nemzetközi joggal ellenétes meg-
fosztása politikai, faji, nemzeti, et-
nikai, kulturális, vallási, nemi vagy
más, a nemzetközi jog által egyere-
mesen tiltott egyéb ismérv alapján.
a fentebb írt bármely cselekmény-

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7 oldalról)

nyel vagy a Bíróság joghatósága
alá tartozó bármely más búntettel
kapcsolatban;

IX. személyek erőszakos eltüntetése
(állami vagy politikai szervezet ál-
tal. illetőleg felhatalmazásával. tá-
mogatásával. vagy hozzájárulásá-
val történő letartóztatását, fogva
tartását vagy elrablását jelenti,
amely később nem ismeri el, hogy
ezeket a személyeket szabadsá-
guktóI megfosztotta, vagy megta-
gadja. hogy sorsukról, tartózkodási
helyükről tájékoztatást adjon, az-
zal a szándékkal. hogy hosszabb
időre elvonja tőlük a jog által biz-
tosított védelmet);

X. az apartheid büntette,
XI. más, hasonló jellegű, szándékosan

nagy szenvedést, vagy a testi ép-
ség, illetve a testi vagy a lelki
egészség elleni súlyos sérelmet
okozó embertelen cselekmények.

A háborús búncselekményele listája
megleheté5sen terjedelmes. Elsődlege-
sen a Bíróság joghatósága olyan hábo-
rús bűntettekre terjed ki, amelyeket
tervszerűen vagy egy politika része-
ként követnek el. illetőleg ilyen bún-
tettek tömeges elkövetésének részei.
Ez a következőket foglalja magában:

1. az 1949. augusztus 12-én kelt gen-
fi egyezmények súlyos megsérté-
sei, ha a vonatkozó genfi egyez-
mény rendelkezései által vedett
személyek vagy tulajdon ellen kö-
vetik el (például a szándékes em-
berölés, a biológiai kísérletezés, az
egészség súlyos károsírása va-
gyontárgyak katonai szükséglet ál-
tal nem indokolt, tömeges, jogelle-
nes és önkényes elpusztítása és el-
tulajdonítása, hadifogoly vagy bár-
mely más védett személy szándé-
kos megfosztása a tisztességes és
szabályos bírósági eljáráshoz való
jogától. vagy a túszejtés);

II. a nemzetközi jog keretében létre-
jött. a nemzetközi fegyveres konf-
liktusokra alkalmazandó jog és
szokások egyéb súlyos megsérté-
se (például polgári létesítmények,
azaz nem katonai célpontok elleni
szándékes támadás. az ENSZ
Alapokmányával összhangban te-
vékenykedő humanitárius segély-
vagy békefenntartó misszió sze-
mélyzete, felszerelése, eszközei,
egységei vagy járművei elleni

szándékes támadás, 15 éven aluli
gyermekeknek a nemzeti fegyve-
res erők soraiba való behívása
vagy besorozása. illetőleg az el-
lenségeskedésekben való aktív
részvételük igénybevétele. vagy
akár annak kijelentése, hogy senki
számára sincs kegyelem);

II!. a nem nemzetközi fegyveres konf-
liktus esetén az 19'19. augusztus
12-én kelt négy genfi egyezmény
közös 3. cikkének súlyos megsér-
tése, azaz amennyiben bármelyik
következó cselekményt olyan sze-
mély ellen követik el, aki nem
vesz aktívan részt az ellenségeske-
désekben, ideértve a fegyveres
erők azon tagjait, akik letették a
fegyvert és azokat, akik betegség,
sebesülés, fogva tartás miatt vagy
bármely egyéb okból harc képtele-
nek (így különösen kínzás, meg-
alázó bánásmód, túszejtés rögtön-
ítélő bíróság működtetése),

IV a nemzetközi jog kialakult rendsze-
rében a nem nemzetközi fegyveres
konfliktusok jogának és szokásai-
nak egyéb súlyos megsértése.

A Bíróság akkorjár el, ba
1. valamely részes állam megfelelő-

en a főügyész elé utalja azt az ese-
tet, amellyel kapcsolatban feltehe-
tő, hogy egy vagy több ilyen bún-
tettet elkövettek;

II. a Biztonsági Tanács az Egyesült
Nemzetek Alapokmánya VII. feje-
zetének megfelelően eljárva a fő-
ügyész elé utalja az esetet, vagy

Ill. a főügyész indított nyomozást
ilyen búntett miatt, ugyanis a fö-
ügyészség hivatalból indíthat nyo-
mozást a Bíróság joghatósága alá
tartozó búntettekre vonatkozó in-
formáció alapján.

A Bíróság joghatósága alá tartozó bűn-
tettek nem évülnek el. A részes álla-
mok a Statutumnak és saját nemzeti el-
járási joguknak megfelelően teljesítik a
Bíróság megkereséseit annak érdeké-
ben, hogy jogsegélyt nyújtsanak a nyo-
mozás és a büntetőeljárás során.

Milven büntetés szabhatá ki a búnös-
ség megállapítása esetén?

1. határozott időtartamú, években ki-
fejezett szabadságvesztes bünte-
tés, amelynek maximális időtarta-
ma azonban nem lehet 30 évnél
hosszabb;

II. élctfogytig tartó szabadságvesztes
büntetés, ha a bűntett különösen

súlyos volta és az elítélt egyéni kö-
rülményei indokolták,

Ill. a szabadságveszrés mellett a Bíró-
ság kiszabhat pénzbüntetést, a
bűncselekményből közvetlenül
vagy közvetve származó haszon,
vagyon vagy vagyontárgyak el-
kobzását,

Létrehoznak egy Kárpótlási Alapot a
részes államok Közgyülésének határo-
zatával. hogy a Bíróság joghatóságába
tartozó búntettek sértettjei és családja-
ik kárának ellentételezését szolgálják.
Ugyanakkor a Bíróság elrendel heti a
pénzbüntetés és az elkobzás révén be-
folyt pénz átutalasát és más vagyon-
tárgy átadását a Kárpótlási Alapnak.

Hol tölti!'?le az elítéltek a szabadság-
vesztést? Abban az államban, amelyet a
Bíróság kijelölt az erre jelentkező orszá-
gok listájáról. Az elítélt személyek foga-
dására való hajlandóság bejelentésekor
az állam ezt feltételekhez is köthe ti a Bí-
rósággal való megállapodás szerint.

Biztonságpolitikai
kockázatok

Bár 1999-ben adták ki, eddig aligha is-
mcrhettük a Nemzetvédelmi Egyetem
által összesen 600 példányban kiadott.
a szegedi konferencián kiosztott köte-
tet. amelyet Szabó A. Ferenc jegyez:
Demográfiai problémák biztonságpoli-
tileai uonatleczásai egyhor és most.

A 370 oldalas könyv áttekinti a népe-
sedes, a migráció alapfogalmait, törté-
neti kérdéseit, ideértve a magyarországi
népességcsökkenés és a nemzetközi
vándorlás biztonsági kockázatait is. Nem
teljesen világos, hogya kronológián kí-
vül mi kapcsolja össze az egykézést. a
társadalmi beilleszkedési zavarok adat-
sorát, 3 cigányság demográfiai helyze-
tének leírását. a németek kitelepítését,
a háborús emberveszteségeket, a lakos-
ságcserét és az 1956-os emigrációt.

Ezek mind biztonságpolitikai kocká-
zatok? Igaz, minden definíciós kérdés:
mi a biztonság és mi a kockázat? Talán
szerencsésebb lett volna, ha demográ-
fiatörténeti olvasókönyv készül, idcoló-
giamentesen, a mai diákok számára.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
A hírlevelet gondozta a Sík Kiadó Klt.
Tipográfia, tördelés: Beck Bojánka

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda
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Módosult útlevél-eliárási sza~ályok
A külföldreutazásról szóló törvény végrehajtási, eljárási szabályait tartalmazó
rendelet megváltozott [64/2004. (V. 28.) BM rendelet]. Ez részben illetékes-
ségi szabályokat érint, részben pedig új formanyomtatványok bevezetését.
A november közepétől hatályba lépő
rendelet értelmében a magyar állampol-
gárok magán- és szolgálati útlevelet, ha-
tárátlépési igazolványát a BM Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Válasz-
tási Hivatala országos illetékességgel,
míg a tartózkodási engedéllyel rendel-
kező hontalanok, bevándoroltak és lete-
lepedettek. továbbá a menekültek és a
menedékesek (ha lennének ilyenek)
külföldi úti okmányait a BÁH területi
szerve, a kérélmezö lakóhelye, avagy

tartózkodási helye szerinti illetékesség
alapján intézi.

A rendeletből kiderül, hogya ma-
gánútlevelek színe kék, a hivatalos út-
levélé zöld, bordó vagy piros, típusától
függően (diplornatáról, külszolgálatról,
hajóskapitányról vagy egyéb szolgálati
tevékenységről van szó). A menedéke-
sek egyszeri kiutazásra és visszatérésre
jogosító okmányának adattartalma, to-
vábbá a kérelmezési igénylőlap is mó-
dosult.

Külföldiekegészségügyi ellátása
A külföldiek betegellátásának szabályai
meglehetősen szövevényesek, és azok-
ban csak némileg vágott rendet a
87/2004. (X. 4.) ESZCSM rendelet.
• Az itt tartózkodó külföldiek zöme a

kötelező egészségbiztosítási ellátás
alapján (például dolgozó, vállalkozó,
ilyen személyek saját jövedelemmel
nem rendelkező eltartott ja) részesül
ellátásban;

• mások azért, mert nyugellátásban ré-
szesülnek, és az egyben az egészség-
ügyi ellátás igénybevételére is jogosít;

• egy szűk kör menekültként jogosult
egyes ellátásokra, ahogyan azt a
25/1998. (II. 18.) kormányrendelet
meghatározza;

• bizonyos ellátásokra mindenki jogo-
sult, aki az állam területén tartózko-
dik, jogállástól függetlenül (mentés);

• szintén egy szűk kör saját maga dön-
tött biztosítás megkötéséről;

• a többieknek csak térítés ellenében ve-
hető igénybe az ellátás. Ennek díját a
szolgáltató, a fenntartó vagy a tulajdo-
nos határozza meg, és mértékéről, jól
látható helyen, a betegeket tájékoztat-
ni kell, fekvőbeteg-intézményben pe-
dig az SzMSz-ben kell erről rendelkez-
ni. A szolgáltatás megkezdése előtt kü-
lön fel kell erre hívni a beteg és hozzá-
tartozója figyelmét. Ugyanakkor sür-
gős szükség, veszélyeztető állapot ese-
tén az egészségügyi szolgáltatásért
csak utólagos díjfizetést írhat elő a
szolgáltató.

Kaphat-e a külföldi állami lakástámogatást?
A lakáscélú állami támogatásokról szó-
ló kormányrendelet szeptember elején
életbe lépett módosítása értelmében
[251/2004. (VIlI. 30.) korrnányrendeletl
a közvetlen támogatásokban részesül-
hetnek a külföldiek is, ha azt a GKM
engedélyezi.

A támogatás igénybevételének elő-
feltétele, hogy a külföldi munkavi-
szonyban vagy foglalkoztatási jogvi-
szonyhan álljon. A támogatás (például
a kedvezményes kamatozású hitel
visszafizetési futamideje) ugyanis ele-
ve ehhez igazodik. A munkaviszony
(foglalkoztatási) jogviszony fennállá-
sát évente igazolni kell, mégpedig ja-
nuár 31-ig. Ha viszont változást állt be
e téren, az új adatokat (például a mun-

kanélkülivé válást) 8 napon belül kö-
teles a támogatott bejelenteni. Építési
támogatás, lakásvásárlási támogatás
esetén, ha az érintett a használatba-
vételi engedélytől vagy adásvételtől
számított tíz éven belül munkanélkülivé
válik, és hat hónapon belül nincs újra
rnunkahelye, úgy a kedvezmény, támo-
gatás arányos részét köteles vísszafí-
zetni. Ebből kiderül, hogyafutamidő
a külföldiek esetében alapvetően tíz
év. Ha időközben mégis sikerül a kül-
földinek munkát találnia, akkor a tá-
mogatásra az emlí tett tízéves term IOU-

son belül ismét jogosulttá válik. Ezt
a szabályt kell alkalmazni akkor is
(arányos visszatérítés), ha nem szület-
tek meg a vállalt gyermekek.



Lesz népszavazás a kettős állampolgárságról
Az Alkotmánybíróság 109/2004. (X. 27.) AB határozata elutasította az
Országgyűlés népszavazásra vonatkozó határozata miatt benyújtott kifogást.

A taláros testület szerint, mivel időköz-
ben megszülettek a választási eljárási
törvény módosításai, nincs jogi akadá-
lya a külföldön tartózkodó magyar ál-
lampolgárok választójoga gyakorlásá-
nak, és a feltett kérdés megfelel a jogi
követelményeknek. Bigóhari Mihály,
Kiss László másként érvelt, míg
Kukorelli István és a hozzá csatlakozó
Holló András ellenvéleményt fogalma-
zott meg.

Egyfelől kifogásolták, hogy az Alkot-
mánybíróság esetről esetre foglal
állást, és nagyban kötődik a beadott
panasz elemeihez, holott az alkotmá-
nyossági vizsgálódás nem valamiféle
bírósági kérdés, amelyben az ügyfél
kéreime az irányadó.

Kukorelli bíró úr pedig következete-
sen ellenezte már a korábbi AB döntést
is, mivel alkotmányellenesnek minősí-
tette az aláírásgyűjtésre feltett kérdést,
így véleménye szerint azt nem lenne
szabad népszavazásra bocsátani. Nem
tartja ugyanis tiszteletben a diszkrimi-
náció tilalmát, szemben az Európa Ta-
nács 1997-ben született egyezményé-
vei, ugyanakkor etnikai alapú kedvez-
ményezést valósít meg az állampolgár-
ság megszerzésében.

A polgár és az állam közötti tényle-
ges kapcsolat fennállását az etnikai ho-
vatartozásról szóló nyilatkozat nem bi-
zonyítja. A nemzethez és az államhoz
tartozás nem azonos. A bíró rámutat
továbbá az AB döntésének következet-

Az Európai Parlament tagiává válni nem kötelező
Az Országos Választási Bizottság (OVB) 27/2004. (IV. 29.) számú határoza-
tával nyilvántartásba vette az M. Párt által, az EurópaiParlament tagjainak
2004. évi választására állított listáját, mivel a párt egyidejűleg átadta ajánló-
szelvényeit is, amelynek ellenőrzését elvégezték. A benyújtott érvényes aján-
lószelvények mennyisége meghaladjaaz EurópaiParlamenttagjai választásáról
szóló 2003. évi eXIII. törvény (EPvtv.) S. § (2) bekezdésében előírtat.
Az aVB határozatával szemben kifo-
gást terjesztettek elő, kérve annak
megváltoztatását és a lista nyilvántar-
tásba vételének visszautasítását. Arra
hivatkoztak, hogy az M. Párt a lista első
két helyére olyan személyeket jelölt,
akik a kifogáshoz csatolt bizonyítékok-
kal alátámaszthatóan nem kívánják be-
tölteni a választással elnyerhető képvi-
selői mandátumot.

Egyfelől a panaszos szerint a jelölt-
ség fogalmi lényege, rendeltetése az,
hogya listán szereplő személy - meg-
választása es etén - az elnyert képvise-
lői mandátumot betöltse, amely a vá-
lasztójogi törvényből is következik, mi-
közben az adott párt olyan személye-
ket állít jelöltként a választási lista élé-
re, akiknek bizonyítható módon nem
áll szándékukban az elnyert képviselő-
ség vállalása, sértve ezzel a választási
eljárási rendet, annak célját, rendelteté-
sét. Másfelől a jóhiszemű és rendelte-
tésszerű joggyakorlás követelménye a
választási eljárás jogszerűségének
megítélése körében is érvényesítendő,
ahogy például arra a 14/2002. (IV 4.)
aVB állásfoglalás is utal. A lista első
két jelöltje által tett jelöiti nyilatkozatot
érvénytelennek kell tekinteni, bár az
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aVB nem vizsgálta meg azok hitelessé-
gét sem.

A kifogást a Legfelsőbb Bíróság alap-
talannak minősítette. Megállapította,
hogy sem az EP vtv., sem a választójo-
gi törvény nem kötelezi a listán szerep-
lő jelölteket arra, hogy megválasztásuk
esetén a képviselői tisztséget valóban
betöltsék, vagy ilyen tartalmú jelölti
nyilatkozatot tegyenek.

A választójogi törvény 52. § (2) be-
kezdés c) pontja csak azt kívánja meg,
hogy a jelölt választott megbízatásával
összeférhetetlen tisztségéről megvá-
lasztása esetén mondjon le. Az EP vtv.
5. és 7. §-ából egyértelműen megálla-
pítható, hogy az Európai Parlament
tagjainak választása során apártok lis-
tákat állítanak, és a választópolgárok
listára szavaznak.

A választások eredményének megál-
lapítása során is a listák kapják a man-
dátumot. Így a listás szavazás jellegé-
ből fakadóan sem ütközik tehát a jóhi-
szemű és rendeltetésszerű joggyakor-
lás választási alapelvébe az a körül-
mény, hogya listán szereplő szemé-
lyek nem kívánnak európai parlamenti
képviselőként dolgozni. (Legf. Bír.
Kvk. IV 37.123/2004. sz.)

"Akarja-e, hagy az országgyűlés törvényt alkos-
son arról, hogy kedvezményes honosítással- ké-
relmére - magyar állampolgárságot kapjon az a
magát magyar nemzetiségű nek valló, nem Ma-
gyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki
magyar nemzetiségét a 2001.évi LXII. törvény 19.
§-a szerinti Magyar igazolvánnyal vagyo megal-
kotondó törvényben meghatározo" egyéb módon
igazolja?/I
Erre a kérdésre kell válaszolni igennel vagy nem-
mel 2004. december 5-én. Ez a szavazólap lesz a
Mikulás-csomagban.

lenségeire egyéb népszavazási kérdé-
sekhez képest.

.Kétígenes" többség várható a ket-
tős állampolgárságról és a kórházak
magánkézbe adásának megakadályo-
zásáról szóló decemberi népszavaza-
son. A Magyar Hírlap megbízásából
készült Medián-felmérés szerint nyitott
kérdés, hogy az alacsony részvétel
miatt érvényes lesz-e a voksolás. És
kérdés az is, hogy mibe kerülne ez
a határon belül élőknek.
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Néhány úi menekültügyi szabály
A menedékjogi eljárást több P!lnton módosította a 278/2004. (X. 12.) kor-
mányrendelet. A jelentősebbek a következők:
• Önálló eljárási mozzanat lett annak

kiderítése, hogy vajon Magyarország
vagy valamely másik tagállam fele-
lős-e a kérelmező ügyének megvízs-
gálásáért. Ez a közigazgatásban a ha-
táskör és az illetékesség vizsgálata
körébe tartozik, azzal az eltéréssel,
hogy külön szerződés és rendelet áll
a hátterében, így dublini eljárásnak
nevezi a népnyelv. Ha kiderül, hogy
nem a magyar fél a felelős hatóság,
akkor átadjuk, ellenkező esetben pe-
dig másoktól átvesszük a kérelme-
zőt. A dublini eljárás ideje az érdemi
eljárási határidőbe nem számít bele
(nyugvás), és a végén határozatot
kell hozni. A dublini eljárási határo-
zat ellen, amennyiben az átadásról
szól, 15 napon belül kérhető a bíró-
sági felülvizsgálat, bár annak nincs
halasztó hatálya. Fontos tudni, hogy
a dublini eljárás alatt a kérelmezői jo-
gok nem csorbíthatók.

• A menedékjogi eljárásban a hatóság
előzetes meghallgatást tart a szóban
előadott kérelem jegyzőkönyvbe
foglalását követően. Ekkor tájékoz-
tatnia kell a külföldit az alapvető jo-
gairól, kötelezettségeiről, és jegyző-
könyvbe kell mondatni vele például
a jövedelmi és vagyoni viszonyairól,
a házasságkötési helyéről, az iskolai
végzettségéről szóló adatokat, a be-
tegségeiről, a nemzeti hovatartozásá-
ról is kikérdezve. Csak ezután érke-
zik el a részletes meghallgatás, ismé-
telt jegyzőkönyvfelvétellel, szintén
tolmács bevonás ával. Ekkor tudomá-
sára kell hozni, haa kérelmet rövidí-
tett eljárásban bírálják el.

• Írásban is felhívják a kérelmezők fi-
gyelmét, hogy kötelesek a hatóság-
gal együttműködni, a szálláson a há-
zirendet betartani. A kérelmezők vi-
szont ugyanerre nem hívhatják fel a
hatóság dolgozó it.

• 2005 januárjától a kérelmezőket a
közegészségügyi és járványügyi sza-
bályok szerint kell elkülöníteni, egé-
szen addig, ameddig az ÁNTSZ a
szükséges szűrővizsgálatok eredmé-
nyéből nem látja, az elkülönítés még
indokolt-e. Azt, hogy mire szűrik
meg a kérelmezőket, az egészség-
ügyi tárca rendelete fogja megszab-
ni. Lehet, hogy 15 év után eljutunk
oda, hogyakérelmezőket is csak ri-
zikócsoportonként (például prostitu-
ált, intravénás kábítószer-fogyasztó,
embercsempészés miatt elhanyagolt
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állapotban lévő, netán tbc-gyanus)
szűrik, és nem pusztán azért, mert
kérelmezők? Szép új világ kezdőd-
hetne...

• A kérelmező személyazonosságát ér-
vényes úti okmánya, személyazono-

. sító igazolványa vagy egyéb, sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánya
igazolja.

• Ha a kérelmezőnek nincs magyaror-
szági tartózkodásra jogosító papírja,
akkor a tartózkodási engedély kiállí-
tása érdekében a menekültügyí ható-
ság (egyik szoba) a szálláshely sze-
rinti idegenrendészeti hatóságot
(másik szoba) értesíti.

• Amennyiben a kérelmező azt állítja,
hogy kiskorú, de ezt a menekültügyi
hatóság alapos (tehát indokolható,
tényekkel alátámasztott) kétsége el-
lenére nem valószínűsítette, és az
életkor megállapítására irányuló
szakértői vizsgálathoz sem járult
hozzá, úgy kötelezö mindenképpen
eseti gondnokot kirendelni. A ható-
ság, a gondnok meg a kérelmező az-
tán közösen oldják majd meg a fel-
adványt: a rendelet szerint az érintett
a kiskorúakra vonatkozó kedvezmé-
nyeket nem élvezheti.

• A nemzetbiztonsági szerv a kérelme-
zőt a jövőben is meghallgatja, és az
általános szabályok szerint 45 napon
belül ad szakhatósági állásfoglalást,
amit legfeljebb 8 nappal még meg-
toldhat.

• A rendeletbe belekerült a menekül-
tek genfi úti okmányára vonatkozó
eljárási rend (be kell mutatni a mene-
kült személyazonosító igazolványát,
lakcímkártyáját, személyi számát, két
fényképet pedig csatolni kell).
A szervezeti rendszert illetően há-

rom változást hozott a 62/2004. (X. 25.)
BM rendelet. Egyrészt a BÁH az egyet-
len menekültügyi hatóság, a regionális
igazgatóságokon csak besegítenek eb-
be a még meghagyott munkatársak, a
hatáskört már a központ gyakorolja.
Másrészt a kérelmezők ujjnyomatait a
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
dolgozza fel, hogy a kérelmező kellő-
en stigmatizáltnak, azaz bűnözőnek
érezhesse magát, legalább az eljárás
idején. Harmadrészt a befogadóállo-
mások kellő kihasználása érdekében
novembertől a kérelmezőket, a (nem
létező) menedékeseket, a menekülte-
ket és a befogadottakat is elhelyezik az
állomásokon.

ludia-e?
Az önkormányzatokat időnként megvá-
dolják azzal, hogy számukra a külföldí-
ek, menekültek nem is léteznek. A cá-
folathoz részletes kutatásra lenne szük-
ség. Most csupán három példát emlí-
tünk arra, hogy az önkormányzati ren-
deletekben mégis felbukkan az idegen.

A Balatonlellei Önkormányzat 10/
1998. (VI. 25.) rendelete a szociálisan
hátrányos helyzetben lévők adósságter-
heinek enyhítését célzó szociális támo-
gatások jogosultsági feltételeiről, formái-
ról és az adósságkezelés rendjéről szól.
Eszerint az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévők adósságterheinek
rendkívül indokolt esetben történő eny-
hítése és lakhatási körülményeinek javí-
tása céljából nyújtható szociális támoga-
tások jogosultsági feltételeiről, a támoga-
tások formáiról és az adósságkezelés
rendjéről a 96/1998. (V 13.) kormányren-
delet helyi végrehajtása minden olyan
lakosukra vonatkozik, akik a városban
állandó lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgárok, menekültek, állandó tar-
tózkodásra jogosító, személyi igazol-
vánnyal rendelkező külföldiek.

A Pilisvörösvári Önkormányzat 5/2003.
(II. ll.) rendelete a gyermekjóléti ellátá-
sokat szabályozza. A rendelet hatálya ki-
terjed azokra a magyar állampolgárságú
vagy állandó tartózkodásra jogosító sze-
mélyi igazolvánnyal rendelkező beván-
doroltakra, a magyar hatóságok által me-
nekültként elismert gyermekre és fiatal
felnőttre, valamint szüleikre, akik Pilis-
vörösvár város területén: aj lakóhellyel,
hj lakóhely hiányában tartózkodási hely-
lyel rendelkeznek, illetve ej a kérelem
benyújtásakor nincs ismert lakó- vagy
tartózkodási helyük, és utolsó ismert la-
kóhelyük Pilisvörösvár volt.

A Fővárosi Önkormányzat 45/2003.
(IX. 19.) Főv. Kgy. rendelete a saját fenn-
tartásában lévő személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények
formáiról, azok igénybevételéről rendel-
kezik (módosítva a korábbi, 30/1993.
(VIlI. 1.) Főv. Kgy. rendeletet). A rendelet
hatálya a Fővárosi Önkormányzat által
fenntartott személyes gondoskodást nyúj-
tó szakosított szociális intézményekre, az
intézményekkel intézményi jogviszony-
ban álló személyekre, a főváros területén
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező magyar állampolgárokra, az
állandó tartózkodásra jogosító személyi
igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak-
ra, a letelepedési engedéllyel rendelkező
személyekre, valamint a magyar hatóság
által menekültként elismert személyekre
terjed ki. Egyes ellátások pedig még kiter-
jednek a főváros területén bejelentett la-
kó- vagy tartózkodási hellyel nem rendel-
kező személyekre is.
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Vagyonörnek tanul a szabadkai menekült
Személy- és vagyonőr-tanulmányokba
kezdett a Szabadkáról zaklatás miatt
szeptember közepén elmenekült Sötét
László. "A médiából értesültünk a Sö-
tét család sorsáról, s úgy gondoltuk,
azzal tudunk a családfőnek segíteni, ha
szakmát adunk a kezébe, majd pedig
foglalkoztatjuk" - mondta a Goldex
Security Kft. dél-magyarországi régió-
igazgatója. Hozzátette: a tanfolyam
várhatóan két hónapig tart, s azt köve-
tően vagyonőrként dolgozhat Sötét
László a cégnél.

A vizsga mellett azonban állandó lak-
helyet is igazolnia kell Sötét Lászlónak
ahhoz, hogy dolgozhasson. "Egyelőre
nem találtunk lakóhelyet magunknak,
ezért még mindig a békéscsabai mene-
külteket befogadó állomáson lakunk"
- mondta Sötét László.

Az MTI november 3-i hírében azt már
nem tették hozzá, hogy a vagyonőri
munkakör kamarai tagsághoz kötött, és
ahhoz pedig magyar állampolgárság
kell. Jó ötlet volt tehát egy lakóhely és
magyar állampolgárság nélkülinek ezt a

szakmát felajánlani, habár az "úgy kell
tekinteni, mintha magyar állampolgár
lenne" menekültügyi kitétel elvileg

megoldás lehetne, ha törvény vagy
kormányrendelet nem rendelkezhetne
eltérően, mint ebben az esetben.

1998. évi IV.törvény a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomo-
zói Szakmai Kamaráról
5. § (1 ) Személy- és vagyanvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység személyre szóló, II rendőrség
által kiadott igazalvány birtokában végezhető.
(2) A tevékenység ideiglenes rendőrhatósági igazolvány (a továbbiakban: ideiglenes igazolvány) birtoká-
ban is folytatható.
(3) Igazolványt kaphat írásbeli kérelmére
a) az a büntetlen előéletű, a 20jA. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás hatá~a alá nem eső, cselekvőké-
pes - magán nyomozó esetében legalább középiskolai végzettséggel rendelkező - magyar állampolgár,
illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes tagállam állampolgára, aki fizennyol-
cadik életévét betöltötte, továbbá külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezik, és
b) nem folyik ellene háromévi vagy ennél súlyosabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos
bűncselekményelkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárás.
6. § (1) Ideiglenes igazolványt - írásbeli kérelmére, hat hónapi időtartamra - a vállalkozásnak az a tagja,
alkalmazottja, segítő családtagja kaphat, aki - a szakképesítés kivételével- az 5. § (3) bekezdésének a) pont-
jában meghatározott követelményeknek megfelel, és nem esik az 5. § (3) bekezdésének b) pontjában, továb-
bá (4)-(6) bekezdésében foglalt korlátozó rendelkezések alá, valamint az előírt szakképesítés megszerzésé-
hez szükséges ismeretek elsajátítására a szakképzést folytató intézménnyel képzési szerződést köt.
(2) Ideiglenes igazolvány ugyanazon személy részére öt éven belül csak egy alkalommal adható.

Komédia és előítélet - repülőtéri tranzit-lakos
Albert Györgyi (Népszabadság, 2004.
szeptember 14.) boncoIgatta, hogy
szeptembertől a magyar mozikban is
látható vígjáték, a Terrninál miféle al-
kotás. Az amerikai filmben minden
együtt van a sikerhez: Oscar-díjas ren-
dező, az élő legenda, két kedvenc
sztárja, valamint a lengyel operatőr, aki
ugyancsak két Oscart jegyez (Schindler
listája, Ryan közlegény megmentése).

"Előfordul, hogy dacára minden si-
kertényezőnek: forgatókönyv, alkotók,
jó szándék, miegymás, egyszerűen
nem jön össze. Spielberg érdeklődését
olyannyira fölkeltette Viktor Navorski
figurája, aki egy kelet-európai ország-
ból érkezik New Yorkba, hogy a törté-
net és a forgatókönyv "ki is söpörte a
fejemből az összes többit, amelyet előt-
te olvastam- - mondta. A figura egy
magunkfajtáról szól, csak -pícít- naiv,
vagyis ahogy ők elképzelnek minket.
Előjönnek tehát az unalomig ismert
kelet-európai sémák. Kár, hogy nem
osztották a szerepet megfelelő akcen-
tussai rendelkezőre, hogya képzelet-
beli - leginkább délszláv -országból,
Krakozhiából érkező hitelesebb le-
gyen. Amikor hősünk megérkezik a
JFK-ra, megtudja, hogy az utazás alatt
hazájában államcsíny történt, ami - erre,
mifelénk, ahogy a film sugallja -,
előfordulhat. Így útlevele már egy nem
létező országé, ő maga tehát nem lép-
het az Egyesült Államok területére.
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Ezért kénytelen az elkövetkezendő
időt (napokat, heteket) a repülőtér
nemzetközi termináljában tölteni. A he-
tekből hónapok lesznek, és minden
együtt egy remek komédiához vezet:
Amerika kicsiben, abszurd, paródia,
érdekérvényesítés, megélhetés, új ba-
rátok, flört. Az ügyeletes gonosz Frank
Dixon, a reptér vezetője, akinek egy
idő után Viktor Navorski csak egy
probléma, egy porszem a repülőtér gé-
pezetében, ami hátráltat ja az áramvo-
nalas működést. Időközben Viktor va-
lóságos kis otthont teremt magának a
terminálban, munkát talál, barátkozik
az indiai takarítóval, a latino caterin-
gessel, a fekete furgonossal. A fősze-
replő színész szerint figurája: "tulaj-
donképpen egy intenzív kurzuson
vesz részt, amely az amerikai társadal-
mat mutatja be.« Kétségkívül mulatsá-
gos jelenetek azok, amikor a filmből
kiderül, hogy az innen érkezett népség
igen találékony, van tartása, és nem jön
zavarba a kalandtóI. Mi ez az otthoni
élethez képest? Ha már így hozta a
sors, megpróbálja, ha nem is élvezni,
de a maximum ot kihozni belőle. Köz-
ben bemutatják nekünk az amerikai
bürokrácia visszásságait, ellentmondá-
sait és nem ritkán szívtelen kegyetlen-
ségét. Nem áruljuk el, hogy sikerül ví-
zumot szereznie, és végül kiléphet a
repülőtérről. Aki mesét akar nézni, ve-
gyen jegyet. .. "
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MIGRÁCIÓS HíREK

Az ENSZ menekültügyi föbiztosónak aggodalmai
A főbiztos az Európai Unió menedékjoggal és menekültvédelemmel kapcsolatos
többéves programja láttán - azért, hogy az EU valóban a szabadság, a bizton-
ság és az igazságosság tere legyen - ajánlásban foglalta össze, milyen hiányo-
kat lát a programban. Az ajánlásokat közreadjuk, mert Magyarországon is
érdemes volna megszívlelni azokat.

A Főbiztosság határozottan szorgal-
mazza.

• az Európai Tanács biztosítsa a több-
éves programjában a menekültek és
egyéb nemzetközi védelemre szoru-
lók jogvédelmét, és azt, hogy a me-
nekültek mindenütt részesülhesse-
nek az őket megillető védelemhez, a
tartós megoldásokhoz való hozzáfé-
rést is ideértve;

• az Európai Tanács erősítse meg elkö-
telezettségét egy olyan jövőbeli me-
nedék- és migrációs politika kidol-
gozására, amely teljeskörűerr tiszte-
letben tartja a genfi egyezményt és
az egyéb releváns emberi jogi doku-
mentumokban foglaltakat;

• a tagállamok őrizzék meg és alkos-
sanak olyan szabályokat, amelyek
meghaladják az EU által meghatá-
rozott minimurnokat, és magasabb
követelményszintet képviselnek,
példaértékű gyakorlatot kialakítva,
alapozva a nemzetközi jogra;

• a Tanács és a Bizottság nagyobb
mértékben vegye figyelembe a Fő-
biztosság szakmai javaslatait a kö-

. zösségi jogi rendelkezések nemzeti
jogba való átültetése, a jogalkalma-
zás ellenőrzése terén;

• egy olyan rendszer vagy fórum lét-
rehozását, amely vizsgálja és érté-
keli az EU menedékjogi jogszabá-
lyainak alkalmazását, értelmezését,

hatását, fel tárva a hiányosságokat
a nemzetközi jog megsértésének
elkerülése érdekében. A helyzetfel-
mérést követően, a tapasztalatok
fényében kellene megfontolni az
uniós joganyag módosítását. A fó-
rum és az értékelés valódi támoga-
tást jelentene a jogharmonizációs
folyamatban, valamint a döntésho-
zatalban;

• a fokozottabb együttműködést a
származási országokra vonatkozó in-
formációk gyűjtése, felhasználása te-
rén;

• egy Európai Menekültügyi Hivatal
létrehozását, mert az elősegítené a
harmonizációt, a közös teherviselést,
a jogalkalmazás tanácsadással és
technikai eszközökkel segítését, va-
lamint a koordinációt;

• a genfi egyezménynek és az emberi
jogi dokumentumoknak megfelelő
új szabályozást a menekültek és ki-
egészítő védelemben részesü lők
hosszú távú tartózkodásáról, továb-
bá a visszaküldés minimális fel-
tételeiről;

• a Tanács és a tagállamok közrehatá-
sát a menedéknyújtás szempontjából
kedvezőbb légkör megteremtésére,
elősegítve a kiegyensúlyozott és
megalapozott információkra épülö
közbeszéd kialakulását;

• olyan intézkedések meghozatalát,
amelyek elősegítik a menekültek

Civil Szemle és más hírek
ACivil Szemle elméleti, társadal-
mi folyóirat, amely a civil szek-
torral kapcsolatos főbb elemzé-
seket, szektortörténetet, esemé-
nyeket és tanulmányokat közöl
a hazai és a nemzetközi össze-
függésekről. A lap számtalan pá-
lyázati, ösztöndíj-Iehetőségröl is
hírt ad. Előfizethető a www.
civilszemle.hu címen.

AGyőrben élő és kevésbé tehe-
tös migránsok számára fontos

lehet, hogy szeptember közepén
nyílt meg a MTESZszékházában
az eMagyarország üjabb pontja.
Itt két gépet használhatnak az in-
ternetezők ingyenesen, még-
pedig hétfőtől csütörtökig 8.00-
12.00óra között.

A hazai civil szabályozás átfo-
gó refomjárólolvashatunkawww.
okotars.hu/trust honlapon, míg
a szektor híreíröl a www.tv2.hu/
civil portálon.

OLTALOMKERESŐK 2004. OKTÓBER

beilleszkedését új hazájukba, figye-
lembe véve tapasztalataikat, speciális
szükségleteiker és az európai társa-
dalom egészét gazdagító hozzájáru-
lásokat;

• a határőrizettel, a nem szabályos
vándorlással, az embercsempészettel
és ernberkereskedelernmel kapcso-
latos intézkedéseknél ne fosszák
meg a menedékkérőket a menedék-
hez való alapvető 'jog gyakorlásától.
A nemzetközi védelemre szorulókat
ne akadályozzák meg abban, hogy
bejussanak a tagállamok területére
és hozzáférjenek az eljáráshoz;

• a határőrök megfelelő, rendszeres és
a legújabb fejleményeket tükröző
képzésben részesüljenek, hogy in-
tegrálni tudják napi munkájukba a
nemzetközi védelem alapelveit, az
emberi jogi szabályokat;

• a tolmácsok és a jogi segítők, ügy-
védek segítségével kellene haszno-
sítani és támogatni a nemzetközi
védelmet kérő személyeket, rászo-
rulókat.
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-----------------~~--------~------
KonferenciákA hónap idézete

Az Országgyűlés 2004. október 11-
én politikai nyilatkozatot fogadott
el, amelyben leszögezi: "A Magyar
köztársaság Alkotmányával szöges
ellentétben áll mindenfajta diktatóri-
kus akarat, mindennemű önkény-
uralmi ideológia, minden faji, nem-
zeti, vallási, politikai vagy társadal-
mi származás szerinti kirekesztés,
minden megfélemlítésbe és nép ir-
tásba torkolló politikai szándék. [' . .J
A Magyar Köztársaság Országgyűlé-
se hitet tesz amellett, hogy a demok-
ratikus közéletünkben nincs helye a
diktatúrák szellemiségének, a törté-
nelemhamisításnak, a fajgyűlölő, ki-
rekesztő, emberellenes ideológiák-
nak, melyek annyi szenvedést okoz-
tak hazánknak, s melynek nyomán
honfitársaink százezreinek oltották
ki életét."

• Az MTA Kisebbségkutató Intézete, a
Sapporói Egyetemmel közösen, a stá-
tusjogi szindrómáról szervezett nem-
zetközi konferenciát 2004. október
14-15-én. Az amerikai, japán, brit, hol-
land, német, török, görög, olasz, ro-
mán, szlovák és magyar egyetemi okta-
tók, akadémiai kutatók részvételével
tartott rendezvényen a posztmoder-
nitás jogi, politikai, történeti szempon-
tú megközelítése segítségével tárgyal-
ták meg a többes állampolgárság, a ha-
táron túli nemzettárs. a diaszpóra jogál-
lásának új jelenségeit. Az elhangzott
előadásokat hamarosan angol nyelvű
kötetben adják ki.

• A regionális menekültügyi tanács-
adói együttműködés, a LARC 2004.
október 28-29-én tartotta Budapesten
újabb tréningjét. A cseh, albán, len-
gyel, cseh, szlovák, bolgár és magyar

Egy száza lék - amire költöttük
AMenedék - Migránsokat Segítő Egyesület a személyi jö-
vedelemadóból 2003.-banbeérkezett 1%-ot, azaz 206 978
forintot a menekdffigyet erüsítö egyesületi póló
nyomására, valamint menekü ermekek nyári táboroz-
tatására költötte. A, iál1logat~ at köszönjük, és számí-
tunk az Ön támogatására a következő évben is.

Pályázati felhívás
A BM Országos Bűnmegelőzési Köz-
pont pályázatot írt ki, amelynek célja,
hogy az egyes közrendvédelmi bírsá-
gokból befolyt pénzekből elősegítsék a
rendőrség és a határőrség bűnmegelő-
zési feladatai nak továbbfejlesztését,
másrészt az illegális migráció visszaszo-

rítására, kezelésére végzendő tevékeny-
séget. Idetartozik az érintetteknek a
származási országukba visszatérésének
elősegítése, az ehhez kapcsolódó pro-
jektek támogatása. A részletes felhívás
olvasható a www.b-m.hu honlapon, a
pályázatok címszó alatt. (MK 2004/149.)

részvétellel folyt rendezvény egyik fő
témája a szociális munkásokkal való
együttműködés, a menedékjogi eljá-
rást" követö egyéb jogi munka volt.
Élesen vetődött fel, hogya menekült-
ként elismertek és családtagjaik sok-
szor a személyazonosító, társadalom-
biztosítási vagy egyéb okmányokhoz
nem jutnak hozzá, mert hiányzik a ki-
állításukhoz szükséges eredeti irat, és
nincs szabály azok pótlására. Ez pe-
dig olyan ellátásoktói vágja el őket,
amelyet az emberi jogok és a genfi
egyezmény is biztosít számukra.

Az anyakönyvezés idegenekre is
tekintettel lévő gyakorlata, a külön-
bözö személyállapoti kiegészítő sza-
bályok megalkotása, a nemzetközi
magánjogi megállapodások (például
CIEC-egyezmények) ebben a régió-
ban még nem ismertek. Így könnyen
elmarasztalható lesz ebben a térség-
ben sok állam különböző gyermeki
jogok és alapjognak tekintett jogok
megsértése miatt, ha gyorsan nem
történnek meg a szükséges szabály-
módosítások. Vajon a BÁH vagy a
KANYVH és a szociális segítők mikor
egyeztetik álláspontjukat? Mikor vesz-
szük hasznát annak, hogy Magyaror-
szág több éve részesen a CIEC-nek?
Hol vannak a menekültekre vonatko-
zó CIEC-egyezmények az Országgyű-
lés asztaláról? Miért embert próbáló
gond ma egy menekült gyermeknek
taj-kártyát szerezni?

• A Magyar Helsinki Bizottságot az
elköltözése sem akadályozza meg ab-
ban, hogy soron következő jogi tré-
ningjére 2004. november 19-20-án
sort kerítsen. A Magyar Szociológiai
Társaság is éppen ezen a két napon
tartja konferenciáját, amelyen a regio-
nalitás, a munkaerőmozgás is szóba
kerül.

SzocHáló - társadalompolitika on-line
A Kurt Lewin Alapítvány (kla@c3.hu)
és az ELTE Szociológiai Intézete
(www.elte.hu) egyedülálló web oldal
építésébe kezdett. Olyan honlapot
hoztak létre, amely a társadalom-
tudományok és azok eredményeinek
népszerűsítése mellett eddig még
nem létező fórumává válik társada-
lomkutatóknak, a civil, illetve szociális
szférában dolgozó szakembereknek,
továbbá a hétköznapi érdeklődőknek.
Ligeti György és Fellegi Borbála be-
harangozó írásából idézünk:

6

A SzocHá16 szövése. A SzocHáló
(www.szochalo.hu) weboldal egyszerre
tudományos és egyszerre ismeret-
terjesztő oldal, amelynek küldetése az,
hogy a társadalomtudományok sú-
lyukhoz méltó módon és színvonaion
jelenjenek meg a köztudatban.

A weboldalt egyetemisták szerkesz-
tik-építik.

Szemek a SzocHál6n. Milyen
oldalakat is találunk, ha rákattintunk
erre a weblap ra? A TUDOMÁNY és a
REZÜMÉ lapok azoknak nyújtanak

segítséget, akik azért böngésznek
a neten, hogy szakirodalmi ismeretek-
hez, társadalomtudományi lapok (Kri-
tika, Háló, Esély) cikkeihez hozzájus-
sanak. A VÁROS menü alatt kifeje-
zetten olyan kedvcsináló információk
vannak, melyek a várost magát mint
települést, mint életmódnak teret
engedő helyet mutatják be. A SZABAD
hívószó mögött emberi jogi doku-
mentumoktól kezdve a diákjogokon át
filozófiai írásokig számtalan dolgot
talál az érdeklődő olvasó.

OLTALOMKERESÓK 2004. OKTÓBER
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Az alábbiakban a címben említett kérdést egy bírósági ítélet segítségével mu-
tatjuk be, annál is inkább, mert a döntés még akkor született, amikor az euró-
pai közösségi jogban nem létezett a családegyesítésriil irányelv, ám az emberi
jogi követelmények igen, függetlenül attól, hogy az irányelv mikor lép életbe.

Meryem Demirel v. aStadt
Schwabisch Gmünd

Az Európai Bíróság
1987. szeptember 30. napján
meghozta a következő ítéletet:

az alperes ellen
a munkavállalók szabad mozgása

követelményének
megsértése miatt indított ügyében

Az Ankarában 1963. szeptember 12-én
aláírt és a Közösség részéről az 1963.
december 23-i tanácsi határozattal
megkötött, az Európai Gazdasági Kö-
zösség és Törökország között társulást
létrehozó Megállapodás 12. cikke, va-
lamint a Brüsszelben 1970. november
23-án aláírt és a Közösség részéről az
1972. december 19-i 2760/72/EGK ta-
nácsi rendelettel megkötött Kiegészítő
Jegyzőkönyv 36. cikke a Megállapodás
7. cikkévei együttesen értelmezve,
nem képezik a közösségi jog olyan
szabályait. amelyek közvetlenül alkal-
mazhatóak lennének a tagállamok bel-
ső jogrendjében.

Indokolás:
1. 1985. december 11-i végzésével,

amely a Bíróság Ügykezelő Irodá-
jába 1986. január 17-én érkezett, a
Verwaltungsgericht Stuttgart (Stutt-
garti Közigazgatási Bíróság) az
EGK Szerződés 177. cikke alapján
előzetes döntést kérve a Bíróság
elé terjesztett két kérdést, az Anka-
rában 1963. szeptember 12-én alá-
írt és a Közösség részéről az 1963.
december 23-i tanácsi határozattal
megkötött, az Európai Gazdasági
Közösség és Törökország között
társulást létrehozó Megállapodás 7
és 12. cikke, valamint a Brüsszel-
ben 1970. november 23-án aláírt és
a Közösség részéről az 1972. de-
cember 19-i 2760/72/EGK tanácsi
rendelettel megkötött Kiegészítő
Jegyzőkönyv 36. cikkének értelme-
zésével kapcsolatban.

2. A kérdések egy, az ország elhagyá-
sára felszólító végzés megváltozta-
tása iránt indított per során merül-
tek fel. A végzés, nem teljesítés
esetére, kilátásba helyezte a kiuta-
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sítást. A végzést Schwabisch Gmünd
városa bocsátotta ki egy török
állampolgár, Meryem Demirel asz-
szony ellen, vízuma lejártakor.
Demirel asszony egy 1979-ben
családegyesítés céljából aNémet
Szövetségi Köztársaságba érkezett,
és azóta is ott élő és dolgozó török
állampolgár felesége. Demirel asz-
szony azért lépett be az országba.
hogy csatlakozzon a férjéhez, de
olyan vízumot váltott ki, amely
csak látogatási célra volt érvényes,
és amit nem családegyesítés céljá-
ból bocsátottak ki.

3. A Verwaltungsgericht végzéséből
az állapítható meg, hogya család-
egyesítés feltételeit megszigorítot-
ták olyan nem tagállamok állam-
polgárainak esetében, akik maguk
is családegyesítés végett léptek be
a Német Szövetségi Köztársaságba,
1982-ben és 1984-ben az Auslan-
dergesetz (Külföldiekról szóló tör-
vény) alapján a Baden-Württemberg
tartomány belügyminisztere által
kibocsátott körlevél módosításával;
ezek a módosítások három évről
nyolc évre emelték azt az idősza-
kot, melynek során a külföldi ál-
lampolgárnak folyamatosan és jog-
szerűen német területen kell tartóz-
kodnia. Demirel asszony férje nem
teljesítette ezt a feltételt azoknak az
eseményeknek az idején, amelyek
az eljáráshoz vezettek.

4. A Verwaltungsgericht Stuttgart,
amelyhez a kérelmet a Demirel
asszonyt az ország elhagyására kö-
telező végzés megváltoztatása vé-
gett benyújtották, az alábbi kérdé-
seket utalta a Bíróság elé:
,,(1) Az Európai Gazdasági Közös-
ség és Törökország közötti Társulási
Megállapodás 12. cikke és az azt
kiegészítő jegyzőkönyv 36. cikke,
együttesen a Társulási Megállapo-
dás 7. cikkévei, tiltja-é már a tag-
államokban közvetlenül alkalmaz-
ható közösségi jog alapján, hogy
valamely tagállam ban törvényesen
tartózkodó török állampolgárok
mozgásszabadságát tovább korlá-
tozzák egy létező közigazgatási
gyakorlat rnódosításával?
(2) A Társulási Megállapodásban
foglalt -rnozgásszabadság- kifeje-

zést úgy kell-e értelmezni, hogy a
valamely tagállamban tartózkodó
török munkavállalókat feljogosít ja
arra, hogy nagykorúságukat még el
nem ért gyermekeiket és házastár-
sukat magukkal hozhassák, hogy
velük együtt éljenek?"

A Bíróság hatásköre
5. Mivel írás os észrevételeikben a

Német Szövetségí Köztársaság, il-
Ietve az Egyesült Királyság kormá-
nya megkérdőjelezi a Bíróság ha-
táskörét a Megállapodás, illetve a
Jegyzőkönyv rendelkezéseinek az
értelmezésére a munkavállalók
szabad mozgása tekintetében,
meg kell vizsgál ni mindenekelőtt
a Bíróság hatáskörének kérdését,
mielőtt a nemzeti bíróság által
előterjesztett kérdésekről határo-
zat születne. [' . .J

ll. Következésképpen a Bíróságnak
van hatásköre a Megállapodásban,
illetve a Jegyzőkönyvben foglalt, a
munkavállalók szabad mozgására
vonatkozó rendelkezések értelme-
zésére.

A Bíróság elé utalt kérdések
12. A Verwaltungsgerícht első kérdése

alapvetöen arra keres választ, hogy
vajon a Megállapodás 12. cikke és a
Jegyzőkönyv 36. cikke, együttesen
a Megállapodás 7. cikkével, a kö-
zösségi jognak olyan szabályait ké-
pezik-e, amelyek közvetlenül al-
kalmazhatóak a tagállamok belső
jogrendjében.

13. A Közösség által nem tagállamok-
kal megkötött megállapodás vala-
mely rendelkezését úgy kell tekinte-
ni, hogy az közvetlenül alkalmazha-
tó, amikor, tekintettel annak megfo-
galmazására és magának a megálla-
podásnak a céljára és jellegére, a
rendelkezés valamely világos és
pontos kötelezettséget tartalmaz,
amely végrehajtásában vagy hatásai-
ban nem függ valamilyen későbbi
intézkedés elfogadásától.

14. A Megállapodás 2-5. cikkei ren-
delkeznek egy felkészülési fázis-
ról, melynek célja, hogy képessé
tegye Törökországot gazdaságá-
nak megerősítésére a Közösség
által nyújtott segéllyel, egy átme-
neti idöszakról. amelyben a Vám-
unió fokozatosan létrejöhet és

(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)

a gazdaságpolitikák összhangba
hozhatók, valamint egy olyan utol-
só időszakról, amely a Vámunióra
épül és a gazdaságpolitikák szoro-
sabb összehangolását irányozza
elő.

15.A Megállapodás struktúrájára és tar-
talmára általánosságban jellemző,
hogy meghatározza a társulás céljait,
e célok elérésének irányelveit anél-
kül, hogy önmagában meghatározná
ezek részletes szabályait. A Megálla-
podáshoz csatolt jegyzőkönyvek,
melyek helyére utóbb a Kiegészítő
Jegyzőkönyv lépett, meghatároznak
ugyan részletes szabályokat, de csak
bizonyos konkrét ügyekre.

16. A Megállapodásban kítüzött célok
elérése végett a 22. cikk döntéshozói
jogkört ruház a Társulási Tanácsra,
me ly egyrészről a tagállamok kor-
mányainak, a Tanácsnak és a Bizott-
ságnak a tagjaiból, és másrészről a
török kormány tagjaiból áll.

17. A Megállapodás II. címe, amely az
átmeneti időszak végrehajtásával
foglalkozik, tartalmaz két fejezetet
a Vámunióról és a mezőgazdaság-
ról, valamint egy harmadik fejeze-
tet, amely egyéb gazdasági rendel-
kezéseket tartalmaz. Ennek képezi
részét a munkavállalók szabad
mozgásáról szóló 12. cikk.

18. A Megállapodás 12. cikke arról ren-
delkezik, hogy a szerződő felek
egyetértenek abban, hogy egymás
között a Közösséget létrehozó
Szerződés 48., 49. és 50. cikkét te-
kintik irányadónak a munkaválla-
lók szabad mozgásának fokozatos
biztosítása végett.

19. A Jegyzőkönyv 36. cikke arról ren-
delkezik, hogy a mozgás szabadsá-
gát fokozatosan, a Megállapodás
12. cikkében meghatározott elvek
szerint kell biztosítani a Megállapo-
dás hatálybalépésétől számított 12.
és 22. év vége között, valamint
hogy a Társulási Tanácsnak kell
meghatároznia az evégett szüksé-
ges szabályokat.

20. AJegyzőkönyv 36. cikke kizárólagos
jogkört biztosít a Társulási Tanács-

nak a munkavállalók szabad mozgá-
sa fokozatos elérésének részletes
szabályai meghatározására, a Vám-
unió fokozatos megvalósítása és a
gazdaságpolitikák összhangba hozá-
sa kapcsán felmerülő politikai és
gazdasági megfontolásokkal össz-
hangban olyan megoldásoknak
megfelelően, amelyeket a Társulási
Tanács szükségesnek ítél.

21. Ezzel kapcsolatban a Társulási Ta-
nács egyetlen határozatot hozott,
az 1980. szeptember 19-i 1/80. szá-
mú határozatot, amely a valamely
tagállam munkaerőpiacán már
megfelelően integrálódott török
munkavállalókat illetően tilalmat
rendel bármilyen, a foglalkoztatási

. lehetőségekre irányadó feltételek
további szigorítására. Ugyanakkor,
a családegyesítések szférájában
ilyen jellegű határozatot nem fo-
gadtak el.

22. A Megállapodás 12. cikkének és a
Jegyzőkönyv 36. cikkének a vizs-
gálata ezért arra mutat rá, hogy
azok alapvetően ~gy program meg-
fogalmazását szolgálják és nem ele-
gendően pontosak, illetve feltétel
nélküliek ahhoz, hogy azok köz-
vetlenül is irányadóak lehetnének
a munkavállalók mozgására.

23. Ennek megfelelően nem lehetsé-
ges a Megállapodás 7. cikkéből a
családegyesítésre vonatkozó to-
vábbi korlátozások bevezetésének
tilalmára következtetni. A 7. cikk,
amely a társulás elveivel foglalkozó
Megállapodás I. címének része,
igen általánosan rendelkezik arról,
hogy a szerződő feleknek minden
helyénvaló intézkedést meg kell
tenniük, legyenek azok általánosak
vagy különösek, a Megállapodás-
ból származó kötelezettségek telje-
sítésének biztosítására, valamint
kötelesek tartózkodni bármely
olyan intézkedéstől, amely várh a-
tóan veszélyeztetné a Megállapo-
dás céljainak elérését. Ez a rendel-
kezés pusztán annyit tesz, hogy a
szerződő felekre egy általános kö-
telezettséget ró, miszerint együtt
kell működniük, hogy elérjék a
Megállapodás céljait, és az közvet-

lenül nem ruházhat fel személyeket
olyan jogokkal. amelyekkel koráb-
ban nem rendelkeztek a Megálla-
podás egyéb rendelkezései révén.

24. Következésképpen, az első kérdés-
re azt a választ kell adni, hogy a
Megállapodás 12. cikke és a Jegy-
zőkönyv 36. cikke, együttesen a
Megállapodás 7. cikkével, nem ké-
pezi a közösségí jog olyan szabá-
lyait, amelyek közvetlenül alkalma-
zandók lennének a tagállamok bel-
ső jogrendjében.

25. Második kérdésével a nemzeti bí-
róság azt kívánja tisztázni, hogy
azok a feltételek, amelyektől füg-
gően valamely, a Közösségben le-
telepedett török munkavállaló há-
zastársa és kiskorú gyermekei csat-
lakozhatnak hozzá, benne foglal-
tatnak-e a .mozgásszabadság'' Meg-
állapodás szerinti fogalmába.

26. Az első kérdésre adott válasz fé-
nyében a második kérdés nem igé-
nyei választ.

27. Ami azt illeti, hogy vajon az Embe-
ri Jogok Európai Egyezménye 8.
cikkének van-e hatása az e kérdés-
re adott válaszra, meg kell jegyezni,
hogy a Bíróság határozata szerint,
bár a Bíróság feladata az alapvető
jogok tiszteletben tartásának bizto-
sítása a közösségí jog területen,
nincs felhatalmazása a közösségi
jog hatókörén kívül eső nemzeti
jogszabályoknak az Emberi Jogok
Európai Egyezményévei való össz-
hangját vizsgálni. Ebben az esetben
világos az első kérdésre adott vá-
laszból, hogy jelenleg a közösségi
jogban nincs olyan rendelkezés,
amely meghatározná azokat a felté-
teleket, amelyek ha teljesülnek, a
tagállamok kötelesek engedélyezni
a Közösségben törvényesen letele-
pedett török munkavállalók család-
egyesítését. Ebből az következik,
hogy az eljárásban megkérdőjele-
zett nemzeti jogszabályoknak nem
kellett a közösségi jog valamely
rendelkezését végrehajtani. Ilyen
körülmények között a Bíróságnak
nincs hatásköre annak eldöntésére,
hogy vajon a kérdéses nemzeti jog-
szabályok összhangban állnak-e az
Emberi Jogok Európai Egyezmé-
nyének 8. cikkében foglalt elvek-
kel. (EC].Case-12/86.)

•
' ' A lap kiadását és megielenését

, , . ' az Európai Menekültügyi Alap támogatta.
Felelősszerkesztő: dr. TóthJudit- Felelős kiadó: Menedék - Migránsokat Segitő Egyesület
- A hírlevelet gondozta a Sík Kiadó Kft. - Tipogrófia, tördelés: Beck Bojónka •
Nyomós: Nagy és Tórsa Nyomda
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Települési önkormányzatok, társuliatok!
Az önkormányzatoknak eddig is alapjogaik közé tartozott a társulás, sőt a
körjegyzőség létesítését eleve előírták számukra. Most azonban még tovább
fejlődött a magyar jog: több (élból és hosszú távú együttműködési megálla-
podásokat lehet kötni az önkormányzatok között. Az így létrejövő, legalább
két önkormányzatot összekap(soló, több(élú kistérségi társulás jogi személy,
és a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat követi, így
a Magyar Államkin(stár Területi Igazgatósága veszi nyilvántartásba.
A társulások közösen pályázhatnak,
fejlesztési terveket szőhetnek, sőt meg-
határozott feltételek szerint gondos-
kodhatnak közszolgáltatásokról, fel-
adat- és hatáskörök ellátásáról. A 2004.
évi CV!. törvény értelmében a kistérsé-
gi társulás átvehet a megyéktől is fel-
adatokat, és ezzel együtt a szükséges
vagyont. intézményt is meg kell a me-
gyctól kapnia.

A kistérségek kialakulását persze
nem bízták a spontán fejlődésre: a tör-
vény meghatározza, mely település mi-
lyen székhelyű kistérséghez tartozik.
Például Békéscsabához vonzódik Te-
lekgerendás, Csabaszabadi, Doboz és

Kétsoprony, míg Bicskéhez összesen
15 település, ám Debrecen önmagában
árválkodik, azaz egyedül alkot egy kis-
térséget.

Mindez azért érdekes, mert a tör-
vény felsorolja, hogy mely közszolgál-
tatások biztosítására társulhatnak az
önkormányzatok: például az oktatásra,
a szociális ellátásra, a család-, gyer-
mek- és ifjúságvédelemre, az egész-
ségügyi ellátásra, sőt az esélyegyenlő-
ségi program megvalósítására. Sajnos
ezek közül a költségvetés ösztönzö, ki-
egészítő támogatást csak az oktatásra,
a szociális ellátásra és az egészségügyi
ellátásra ad, ha azt társulás keretében
szervezik meg.

Noha a migránsok számára talán
fontos esélyegyenlőségi program nem
kerül az érdeklődés középpontjába.
legalább az említett három terület
esélyt kap a fejlődésre az együttmúkö-
dés, társulás révén.

Szerződés az Európai Alkotmányról
A 2004. október 29-én Rómában aláírt és a parlament elé már meg-
erősítésre beterjesztett dokumentum magyar szövege elolvasható a
www.europe.eu.int/constitution/index~en.htm oldalon, azon belül
a hu kockára kattintva. Sajnos a szöveget nem lehet letölteni, csak
nyomtatni (mintegy 500 oldal).

Érdekes, hogy az európai jövőről szölö oldalt magyar utasításokkal
látták el, de a továbbhaladáshoz már angol vagy más nyelvtudás kell,
mert a sajtóközlemények vagy éppen a tanácsi dokumentumok ma-
gyarul nem kerültek fel a honlapra.

Határátkelőhelyek feilesztése
A kormánya 229/2004. (XI. 17.) kor-
mányhatározatban jelölte ki a 2004~
2006. között fejlesztendő határátkelő-
helyeket. Ebben határszakaszonként
felsorolja, milyen jellegű fejlesztést kell
végrehajtani például a torlódások meg-
szüntetésére újabb sávok létesítése, az
utak, hidak felújítása révén.

Egyes határátkelők a jövőben nem-
zetközivé válnak: nem csupán a szom-
szédos ország polgárai számára lesz-
nek átjárhatók, hanem mindenki más
igénybe veheti majd ezeket, bár ehhez
meg kell állapodni szomszédainkkal.

A forrást a Schengen Alap biztosítja.
no meg a hazai költségvetés.



A migránsoknak mindegy
Mármint az, hogy új minisztérium jött létre, amelynek élén
a miniszter, mint Piroska a nagymamához menet, begyűj-
tött mindenféle feladat- és hatáskört kicsi kos arába. A
289/2004. (X. 28.) kormányrendelet az ifjúsági, család-
ügyi, szociális és esélyegyenlöségi miniszter feladat- és
hatásköréröl kimondja, hogya miniszter alapvetö feladata:
kialakítsa és működtesse a lakosság szociális védelmi
rendszerét, illetve a hátrányos helyzetű csoportok esély-
egyenlöségének megteremtéséhez, a gyermek- és ifjúsági
lét életkori sajátosságainak megfelelö készségek kibonta-

koztatásához szükséges eszközrendszert, elösegítse a csa-
ládok jólétének növekedését, a gyermekek, az ifjúság, az
idöskorúak, a fogyatékos emberek, a hátrány os helyzetű
emberek és a fogyasztók jogainak, valamint a nök és fér-
fiak társadalmi esélyegyenlöségének érvényesülését, az
egyenlö bánásmód követelményének megtartatását, a ká-
bítószer-fogyasztás visszaszorítását, a kisebbségpolitika
célkitűzéseinek megvalósulását, a romák társadalmi integ-
rációját, valamint a civil társadalom és a civil szektor part-
nerségi együttműködését és fejlödését.

Ebből tehát két dolog lehet közv etet-
ten fontos a migránsoknak.
• Az ICSSZEM esélyegyenlőségi fel-

adatokat lát el. Ennek keretében pél-
dául meghatározza a tevékenység
nemzetközi kapcsolatainak fő irá-
nyát. értékeli a külföldi tapasztalatok
hasznosítását és megvalósítását. részt
vesz az Europa Tanács, az Európai
Unió, az ENSZ szakosított szervei és
más nemzetközi szervezetek munká-
jában, ennek keretében koordinálja
más hazai állami szervek, érdek-
képviseleti szervezetek együttműkö-
dését. Továbbá biztosítja a nemzet-
közi szervezetekben betöltött tagsá-
gából adódó feladatok végrehajtását.
Szorosabban, az esélyegyenlőség és
a társadalmi kohézió megteremtése
érdekében mit tesz? Koordinálja a
hátrányos helyzetű rétegek esély-
egyenléSségét biztosító kormányzati
intézkedések kidolgozását és végre-
hajtását. Meghatározza a társadalmi
kirekesztéSdés mérsékléséhez és
megeléSzéséhez szükséges íntézkc-
deseket. a hátrányos helyzetű embe-
rek támogatásának, gondozásának,
illetve felzárkóztatásának program-
jait. A menekültek például pont ide
illenének, de róluk nincs szó sehol.
Hacsak nem lesznek hajléktalanok,
mert a miniszter "kidolgozza a haj-
léktalan személyek társadalmi integ-
rációját elősegítő programokat". Az
Európai Unió társadalmi kirekesztés
elleni stratégiájával kapcsolatos kor-
mányzati feladatok körében figye-
lemmel kíséri a társadalmi befoga-
dásrói szóló közös mcmorandurn
megvalósulását, összefogja a nemzeti
cselekvési tervek készítését és moni-
torozza azok végrehajtását. valamint
képviseli a kormányt a Társadalmi
Kirekesztés Elleni Közösségi Akció-
program Irányító Bizottságában.
A miniszter gondoskodik a Köztársa-
sági Esélyegyenlőségi Program ki-
dolgozásáról. Összefogja az európai
uniós Strukturális Alapokból támo-
gatható, a társadalmi kohéziót és

2

az összetartó, szolidáris társadalmat
erősítő intézkedések tervezését, ki-
dolgozza, érvényesíti és monítorozza
a társadalmi kohézió szempontrend-
szerét az európai uniós támogatások
tervezescvel és megvalósításával
kapcsolatosan. A miniszter a hátrá-
nyos helyzetű településeken élők
tekintetében a halmozottan megje-
lcnó etnikai, társadalmi és területi
hátrányok társadalompolitikai keze-
lése érdekében programokat mú-
ködtet és koordinál, részt vesz a lak-
hatasi programok kidolgozásában
és alakhatással kapcsolatos más
korrnányzati intézkedések előkészí-
tésében. Ez ismételten a migránsok-
nak, hontalanoknak. menekülteknek,
befogadottaknak lenne leülönösen
fontos, de a megnevezett csoportok
között ók nem szerepelnek a rende-
letben.

• A minisztérium másik, általános jel-
lege miatt a migránsokkal foglalko-
zókat érintő térnakor. hogya minisz-
ter a társadalmi és civil kapcsolatok
fejlesztésével összefüggéS feladatkö-
rében gondoskodik. Ez a rendelet
szerintiaz állarnpolgárokkal. a társa-
dalmi szervezetekkel. az ala pítvá-
nyokkal. a köztestületekkcl és a köz-
hasznú szervezetekkcl (a továbbiak-
ban együtt: civil társadalom) való
kapcsolattartás korrnányzati politi-
kájának kialakításáról és megvalósí-
tásának összehangolásáról, a civil
társadalommal való kapcsolatok fej-
lesztésére irányuló kormányzati
stratégia kialakításáról és a feltéte-
lek megtercmtéséról" szól elsősor-
ban. AZ állampolgár kitétel biztosan
rutinszerű, de a külföldíeknek kire-
kesztó. A civil kapcsolatok része to-
vábbá "a nyitott jogalkotás szelle-
mében a civil szcrvezetek vélemé-
nyének kikcrése" a civil széktor fej
16dését szolgáló jogszabályok cló-
készítcséról, illetve megalkotásáról.
a civil szférát érintő minisztériumi
szintü elképzelesek és döntések
össze hangolásá ról, a civil szférár

érint6 információknak a korrnánv-
zati döntés-előkészít6 folyamatok-
ba való beillesztéseról. lsmerös.
hogy a véleményt nem kell figye-
lembe venni. árn sajtotámadások
eseten a civilek papírjait lehet lobog-
tatni: mi konzultáltunk a civilekkcl'
Az ICSSZEM tevékenységének része
a Nemzeti Civil Alapprogram mú-
ködtctése, az Átmeneti Támogatás
civil projekt jének szakmai felügye-
lete, valamint a Fejezéti Monitoring
Bizottság titkársági feladatainak ellá-
tása. Végül C rovathoz tarozík a civil
társadalom erősödését elősegítő szol-
gáltató és fejlesztő programok kidol-
gozása, a civil társadalommal való
párbeszédet biztosíró informatikai
rendszerek kialak ítása és múköd-
tetese.

Mindezek alapján a bevándorlók. lete-
lepedettek. mcnckültck. befogadottak
és más esélyeikben nem cgycnlóek
kirekcsztesre jelöltek és civil támoga-
tásra váró vándorok gyors változás han
nem reménykedhetnek.
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A magyar-magyar migráció kezelésére
A Magyar Állandó Értekezlet nem szakmai fórum, így kissé pontatlanul, de
közérthetően fogalmazta meg ott a köztársasági elnök (2004. november 12.),
hogy az Európai Unión kívül maradó országok polgárai miként tarthatnak kap-
csolatot Magyarországgal. ,Számolnunk kell azonban azzal, hogy vannak, akik
számára ez [a csatlakozás] majd csak hosszú távon valósul meg. Nekünk addig
is választ kell találnunk az ilyen országokban élő sok százezernyi magyar prob-
lémájára. Számukra a kapcsolattartás akkor is nehéz, ha gyorsan és díjtalanul
juthatnak magyar vízumhoz. Hogy ez még működőképesebb legyen, szükség
van új konzulátusok nyitására is.
A magyar-magyar kapcsolatok jó mü-
ködéséhez és a szomszédos országok-
kal való együttmüködéshez a jogi és
gyakorlati feltételek javítása egyaránt
fontos. Az utóbbi célt szolgálják a
jelentős infrastrukturális fejlesztések és
EU-támogatások: új autópályák, a vas-
útvonalak, határátkelők jejlesztése és
létesítése. Rendkívül fontos, hogya ha-
táron túli magyarság életkörülményei,
gazdasági lehetőségei is javuljanak.

Az unió kedvezőbb feltételeket kínál
olyan beruházási hitelek folyósításá-
hoz, amelyekből magyar vállalkozók is
részesülhetnek." Vajon itt a mai vízu-
mokra gondoljunk, vagy már a schen-
genire? Az nem lehet sem gyors. sem
díjtalan, pláne nem magyar, csak kivéte-
lesen. A fejlesztések azonban valóban
szükségesek. De mert ez nagy összeg,
végül inkább a kettős állampolgárság
a javaslat, mert az nyilván olcsóbb. Meg
különben is, a határ menti fejlesztés,
együttműködés nem olyan látványos,
mint a népszavazás. és sokba is kerül.

Például a Duna-Körös-Maros-Tisza
(DKMT) Eurorégió soros elnöke. egy-
ben a Békés Megyei Közgyülés elnöke
szerint (Népszabadság, 2004. október
18.) a határtérség legfontosabb közös
feladata a modernizáció és a felzárleo-
zás beindítása mindhárom oldalon. A
soros elnök ennek elérése érdekében a
legfontosabb feladatnak tartja, hogy az
eurorégió a jövő év tavaszára, nyarára
rendelkezzék stratégiai tervvel. A ma-
gyar oldalon minden segítséget meg-
adnak ahhoz, hogy közös múhelymun-
kával dolgozzák ki a magyar és román
megyék, valamint a Vajdaság egye zte-
tett fejlesztési elképzelését. Varga Zol-
tán idén márciusban, a békéscsabai
közgyülésen vette át a soros elnöksé-
get. Akkor tett javaslata értelmében a
stratégiai terv kidolgozása három
lépcsőben valósul meg. Ennek első
eleme volt, amikor június közepén
Orosháza-Gyopárosfürdőn találkoztak
a három ország érintett térségeinek
szakemberei egy programindító konfe-
rencián. Ezt a munkát folytatták Temes-
váron. Végül a Vajdaságban rendezen-
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dő tanácskozáson zárják le és véglege-
sítik a határokon átnyúló térség közös
fejlesztési elképzeléseit.

A projekt témafelelőse is Békés me-
gyei: dr. Nagy Imre, az MTA Alföldi Ku-
tató Intézete békéscsabai osztályának
munkatársa. A DKMT Eurorégió soros
elnöke hangsúlyozta, hogya régiók
Európájában a DKMT-nek meg kell
találnia a maga helyét és szerepét. Vé-
leménye szerint ez a szerep követke-
zik térségünk földrajzi helyzetéből:
a magyar-román-szerb hármas határ
vidéke abban találhatja meg a maga
jövőképét, hogy közvetítő szerepet tölt
be a Balkán, más néven Délkelet-Euró-
pa, valamint Közép- és Nyugat-Európa
között.

Ünnepi hangulat
Már elkészültek a karácsonyi kirakatok,
a lárnpafüzérek, a gyerekek írnak a Mi-
kulásnak. A hatóság pedig razziára ké-
szül, hogyazugárusok, feketekereske-
dők termékeit és az illegálisari itt tartóz-
kodókat ne találjuk meg a karácsonyfa
alatt.

Minden idők legnagyobb karácsony
előtti razziasorozatát indította el a Fővá-
rosi Közterület-felügyelet a Budapesti
Határőr Igazgatóság, a vámkommandó
és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat (a
Készenléti Rendőrség utódszerve) köz-
remüködésével (MTI, november 24.)
December 24-ig a felsorolt szervezetek
száz embere járja folyamatosan a vá-
rost, hogy megpróbálja visszaszorítani
az ünnepek előtt hagyományosan meg-
erősödő utcai illegális tevékenysége-
ket. Az akciósorozat sikere érdekében
sem konkrét helyszíneket, sem időpon-
tokat nem árultak el, de az egyenruhá-
sok felbukkanására az összes nagyobb
aluljáróban, valamennyi pályaudvaron
és piac környékén számítani lehet. Az
engedély nélküli helyfoglalókra, a zug-
árusokra szállnak rá, meg a jövedéki
termékeket kínálókra, továbbá az ille-
gálisan itt tartózkodókra és a bűnözőkre.
Így együtt.

A parlamenti ellenőrző funkció
A Belügyminisztérium közleményt adott ki 2004. november 2S-én, mivel előző
nap az Országgy'űlés Rendészeti Bizottság,ának napirendjén szerepelt a BM
Bevándorlási és Allampolgársági Hivatal (BAH) tevékenységének áttekintése.
A közlemény szerint a BÁlI főigazgató-
ja így fogalmazott a letclepedést érintő
EU-jogharmonizációs feladatokkal
kapcsolatosan.

"A letelepedésről szóló EU irányelv
rögzíti, hogya tagállamok a külföldiek
között semmilyen megkülönböztetést
nem tehetnek.

A jövőben a magyar idegenrendé-
szeti törvény letelepedésre vonatkozó
szabályait is ezen irányelv rendelkezé-
seivel kell összhangba hozni. Ez az
uniós irányelv kizárólag a letelepedés-
ről szól, nem érinti az állampolgársági
rendelkezéseket. az ugyanis a tagál-
lamok hatáskörébe tartozó kérdés. En-
nek hangsúlyozása azért is szükséges,
mivel a kezvélemény gyakran azono-
sítja a letelepedési és az állampolgársá-
gi eljárást. A Belügyminisztérium az EU
fórumain eddig is törekedett és a jövő-
ben is kezdeményezően lép fel a hatá-
ron túli magyarok könnyebb beutazása
érdekében alkalmazható kedvezmé-
nyek biztosítására. E folyamat részeként

a közelmúltban Magyarország Szlové-
niával közösen tett javaslatot a kis-
határforgalmi rend újraszabályozása,
illetve visszaállítása érdekében. Erről
jelenleg is folynak szakmai egyeztető
és előkészítő tárgyalások. A népszava-
zássai kezdeményezett kettős állampol-
gárság az uniós jogi nehézségek mellctt
a kérelmek számának jelentős növeke-
dését eredményezheti. A tömeges (akár
800 ezer fős) honosítási kérelem jelenle-
gi ütemű intézése több 10 milliárd Ft

. költségvetési forrást igényel."
Mint látható, nagy ívű programról

van szó, a kishatárforgalomtói a nép-
szavazásori át többféle kérdésre is ki-
terjed a letelepedők támogatása. Kár,
hogya menekültekról, a hontalanok-
rói, a fogadási feltételekről nem szólt
a közlemény, hogy az Országgyűlés
képviselőin kívül másnak is fogalma
legyen arról, mi tartozik a közösségi
jog számon kérhető minimumai körébe
a BÁH múködési területén. és melyek
a szabadon választott feladatok
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A vállalkozó szellemű migráns
Nemzetközi vállalkozásfejlesztési program indul bevándorlók és menekültek
számára az EU-ban. A képzési módszer és a tananyag kidolgozásának részese
a La Vida nevű magyar cég is, amelyet - jellemző módon - két spanyol beván-
dorló alapított (Népszabadság, 2004. november 9.).

Európában egyre több vándor keresi a
boldogulását, sőt az elöregedé népes-
ség miatt az unió rá is szorul az újon-
nan jöttek munkájára. Ugyanakkor a
kulturális különbségek a bevándorlók
beilleszkedését és befogadását egy-
aránt nehezítik.

Az unióban keresik a már meglévő
és várhatóan szaporodó konfliktusok
feloldásának módját. Ennek új eszköze
a bevándorlók, menekültek vállalko-
zásalapításának támogatása, amelyhez
megfelelő módszerek szükségesck.
A kidolgozásukra kiírt pályázatot nyelte
CI egy spanyol-francia-lengyel-ma-
gyar szervezetekból álló konzorcium.
Kenyeres Annamária. a La Vida oktató
es tanácsadó társaság programfelelőse
szerint a "célcsoportot" a vállalkozó
kedvű, legalább középfokú iskolát
végzett, de inkább diplomás, munka
nélküli menekültek és bevándorlók je-
lentik. Jóllehet a program elsősorban
a menekültek integrációjához kíván se-
gítséget adni, Magyarországon inkább
a bevándorlók számára teremthet
munkaalkalmat. A menekültek beil-
leszkedését, készségfejlesztését is segí-
tő Menedék Egyesület munkatársa,
Mészáros Attila úgy látja, hogy hazánk
a menekülök számára nehezen elérhe-
tő, feltehetően a határőrség hatékony
munkájának köszönhetően. Míg ko-
rabban évente mintegy tízezer merie-
kült érkezett az országba, s még 2001-
ben is 6500-an folyamodtak menekült-
statusért. az idén már csak 1200-an.
tvlagyarország csak akkor lesz majd
"célállomás", ha a hazai munkabérek
közelítik az uniós átlagot.

A magyar munkaadók igen előítéle-
tesek, amikor külföldiek alkalmazásá-
ról van szó. Sziszifuszi munkát jelent
az Egyesület számára állást találni ügy-
feleik részére. Talán ezért is lenne szá-
mukra jobb megoldás a saját kísvállal-
kozás alapítása, mint a meglévőknél
kilincselés. A munkavállalási vízumért
való folyamodások - ami sok esetben a
bevándorlás első lépcsője - ugyanak-
kor megháromszorozódtak Magyaror-
szágon az utóbbi egy-két évben.

A munkát keresők többsége Romá-
niából, Ukrajnaból érkezik (a szlová-
kiaiaknak már nincs szükségük a
csatlakozás óta engedélyre, csak be-
jelentésre kötelezett a munkáltató), és
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feltehetően többségük magyar ajkú.
Hazánk - bizonyos szemszögből -
akár szerenesésnek is mondhatja ma-
gát amiatt, hogy a vándorlók többsé-
ge hozzánk hasonló hagyományú,
kultúrájú közegből érkezik. Hiszen
így a beilleszkedés is kevesebb konf-
liktussal járhat.

A most induló program azonban Ma-
gyarországon is fontos szerepet tölt be.
Hablicsek László demográfus tapaszta-
latai szerint akorszerű bevándorlási
politika még nem alakult ki. A munka-

erőpiacon pedig már érezhetők a fe-
szültségek: az elvándorlók jó része a
"legjobb munkavállalási korban lévő",
25-35 éves közötti fiatal. Ugyanakkor
az elkövetkező fél évszázadban leg-
alább 900 ezer ember bevándorlására
lenne szükség ahhoz, hogy hazánk la-
kossága legalább a kilencmilliót meg-
közelítse 2050-ben. Ez a következó év-
tized közepétől mintegy évi 30 ezer
bevándorló - lehetőleg minél keve-
sebb konfliktussal járó - integrálását
követelné meg.

Vállalkozó szellemű vándorokra van
tehát szükségünk, mert a munkaválla-
lási engedély, a menedék iránti kére-
lem erőt próbáló, és ahhoz képest a
családi vállalkozás megnyitása már pi-
hentető feladat.

Uniós munkavállalók panaszai
A brit országos szakszervezet november elején közétett jelentése (MTI, 2004.
november 9.) beszámol arról, hogy az új kelet-európai tagállamok oda tódult
munkavállalóival szemben a munkaadók, a munkaközvetítő ügynökségek sok
visszaélést követnek el.
A keleti munkavállalók zöme a mezö-
gazdaságban vállal munkát, és foglal-
koztatási eloszlásuk alapvetően eltér a
külföldi munkavállalók összességére
jellemző eloszlástol.

Az új uniós polgárok 23 százaléka ta-
lált magának állást Londonban, és
mintegy 10 százaléka a gazdaságilag
virágzó Dél-Angliában. Ugyanakkor a
mezőgazdasági jellegű országrészben
foglalkoztatják a többieket. Ezek az
arányok a csatlakozás előtt mások vol-
tak az összes külföldi dolgozót illető-
en, hiszen Londonban foglalkoztatták
a külföldiek 48 százalékát, míg Délke-
let-Angliában 20 százaléknkat. Ennél is
érdekesebb, hogy a szakszervezeti szö-
verséget panaszokkal kereste fel több
kelet-európai munkavállaló. A vissza-
élések:
• több ügynökség csak díj ellenében

hajlandó munkalehetóségeket felku-
tatni, noha ezt a brit jogszabályok
tiltják;

• gyakran a megállapodáshoz illetve
az azonos munkakörben foglalkoz-
tatott brit polgárokhoz képest keve-
sebb bért fizetnek;

• egyes munkaórákat nem fizetnek ki,
• nem biztosítják a munkaközi szüne-

tet, a munkaidő szabályait nem tart-
ják be;

• nyomorúságos körülmények között
szállásolják el a munkavállalókat,

Az ország május l-jétől lehetőséget
biztosított az új tagállamok polgárai-
nak az előzetes engedély nélküli
munkavállalásra, és a foglalkozatást
írásban be kell jelenteni a belügyrni-
nisztériumnak. A hivatal igazolást állít
ki, hogy bizonyos idő után a munka-
vállaló a szociális ellátásokhoz is hoz-
záférjen.

Az igazolással a szakszervezeti szo-
vetség tájékoztató füzetét is megkap-
ják az érintettek, és ebben az is szere-
pel, hogy hová fordulhatnak segítsé-
gért. Május óta 1600 segélykérés érke-
zett a szövetség irodáihoz, 61 száza-
lékuk lengyel, 13 százalékuk szlovák,
9 százalékuk cseh munkavállalótóI.
Magyar munkavállalókról nincs szó
a jelentésben.

A szövetség másik intézkedése,
hogy belépteti a szakszervezetbe a ke-
let-európai munkavállalókat, hogy
"nagyobb önbizalommal szálljanak
szembe a kizsákmányolással".

A belügyi nyilvántartásban a nyár
közepére már 24 ezer regisztrált fő
szerepelt, de ebből a május 1-je után
frissen érkezett csak 8 ezer fő volt.
A többiek tehát már jelen voltak a
munkaerőpiacon a csatlakozás előtt
is, csak éppen illegálisan. A csatlako-
zás előtt több százezres bevándorlóról
vizionáltak a sajtóban - de a sok jöve-
vény eddig elmaradt.
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Gyülöletbeszéd

és megemlékezés
Az NRC Handelsblad (Hága, 2004. no-
vember 23.) "Hát nem figyelmeztette-
lek '!" címmel közli Tijn Sadée budapes-
ti tudósító kommentárját. Sadée beszá-
mol arról, hogy újra hallható ak Buda-
pesten a "Na látod' Ugye megmond-
tam, hogyaromákban nem lehet meg-
bízni" típusú mondatok.

Aromaellenes gyűlöletbeszéd kiváltó
oka az a hír, miszerint tömeges csalással
gyanúsítják a magyar romákat a II. világ-
háborús kártérítési igények benyújtása
kapcsán. Az eset háttere, hogy 2002-ben
12 ezer roma nyújtott be azonos okból
kártérítési igényt a "Megbékélés, Béke
és Együttműködés" elnevezésű alaphoz.
Az alapot 1997-ben azért hozták létre,
hogy Ausztria kompenzálja a náci terror
áldozatait, akiket a II. világháború alatt
kényszermunkára Ausztriába hurcoltak.
Ezt a lehetőséget többek között kétezer
magyar zsidó vette igénybe, akik kártérí-
tési igényeit sikeresen kezelték az elmúlt
években. A történészek azonban felhív-
ták a figyelmet arra, hogy legfeljebb 1500
romát kényszeríthettek a háború alatt
Ausztriában munkára, másrészt a romák
magas halandósági mutatói miatt kérdé-
ses, hogy hányan élnek még közülük.
Ezért a tudósító szerint több jel csalásra
utalt, amely azután nyert bizonyosságot,
hogy több száz igényben ugyanolyan
gépelési hiba volt.

Egy héttel korábban, november 15-én
a parlamentben" a demokrácia és a hu-
manizmus eszmei iránti elkötelezettség
jegyében" határozottan elítéltek .rnin-
denfajta diktatórikus rendszert, illetve
diktatúrára való törekvést, amely meg-
fosztja állampolgárait az emberi méltó-
ságtól és elidegeníthetetlen szabadságjo-
gaitól". Ezért az Országgyűlés "a kárpát-
aljai magyar és német civil férfiak sztálini
lágerekbe történt elhurcolásának 60. év-
fordulóján megrendülten emlékezik Kár-
pátalja történelmének e szörnyű tragédi-
ájára". A "malenkij robotra" elhurcolt 20
ezer magyar és német civil áldozattal,
azok hozzátartozóival és leszármazottai-
val, a túlélő emlékezőkkel szolidáris a
parlament. 'Iovábbá felhívott arra, hogy
"az egykori szovjet hatóságok több ezer
ártatlan ember elhurcolását és rnegkínzá-
sát előidéző intézkedéseit minden, a jog
és a demokrácia talaján álló politikai erő-
nek határozottan el kell ítélnie" - akár
romákról, akár németekról vagy bárkiről
is legyen szó. Ki ismeri ezt a parlamenti
határozatot' Aki előfizet a Magyar Köz-
lönyre, pedig a tájékoztatás a megernlé-
kezésről része lehetne a gyűlölködés
megelőzésére tett erőfeszítéseknek.
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A hónap idézete
A következő kérdésekre szavazhatunk a 2004. december 5-i népszavazáson:
.Aearja-e, hogy az Országgyűlés toriényt alkosson arról, hogy kedvezményes
honosítással - kérelmére - magyar állampolgárságot kapjon az
a magát magyar nemzetiségűnek uallo. nem Magyarországon lakó, nem
magyar állampolgár, aki magyar nemz.etiségét a 2001. évi LXII. tömény
19. §-a szerint Magyar igazolvánnyal vagy a megalleotando töményben
meghatározott egyéb rnodon igazolja?"
.Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények,
kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az Or-
szággyűlés semmisitse meg az ezzel ellentétes törvényt?"

Konferencia a nemzetközi vándorlásról
A Magyar Szociológiai Társaság 2004.
november 19-20-án tartotta konferen-
ciáját, amelyen több szekcióban tár-
gyaltak a nemzetközi vándorlásról.
Dodó júlia (Csíkszeredai Kulturális
Antropológiai Munkacsoport) arra hív-
ta fel a figyelmet előadásában, hogya
határon túli magyarok anyaországba
vándorlása eddigi vizsgálati módsze-
rereit annak alapján kell átformálni,
ahogyan egyre jobban elfogadottá vá-
lik a kétlakiság egy bővülő Európában,
Oláh Sándor (KAM) interjúsorozatának
egyik tanulsága, hogya Magyarország-
ra átjáró (legális és illegális) munkavál-
lalók nehezedő körülményeket tapasz-
talnak: rövidebb ideig lehet itt tartóz-
kodni, árban alájuk ígérnek a Szlováki-
ából jövő munkások, és több a rnunka-
ügyi ellenőrzés a fővárosban.

Fiedler Ágnes PhD hallgató (Corvinus
Egyetem) a szlovák-magyar határ men-
tén a munkaerő mozgását és az önkor-
mányzatok együttműködését vizsgálva
arra a következtetésre jutott, hogya ha-
tár szerepe változóban van, Atjárnak
akár minimálbérét is a munkavállalók,
akik motiváltabbak, jobban dolgoznak
az ittenieknél, és jelenlétükkel fokozzák
a tökebefektetést.

A csatlakozást követően csak bejelen-
tési kötelezettség terheli a szlovák mun-
kavállalókat, így fél év alatt megduplá-
zódott az onnan jövő dolgozók száma.
Melegh Attila (KSH NKI) a globalizáció
nagy elmélete után a szlovák-magyar
határövezetben végzett adatgyüjtés
alapján írta le a tőkegyűjtés és a munka-
erőpiac együttes társadalmi hatását, a to-
vábbi vizsgálódás reményteli irányait.
Tóth Judit (SZTE) röviden áttekintette,
milyen volt az elmúlt 15 évben a külföl-
di munkavállalással kapcsolatos szabá-
lyozás: lex imperfecta. Nem felelt meg
sem a munkáltatók, sem a munkaválla-
lók igényeinek a nagy tranzakciós költ-
ségek és a mesterséges rendszere miatt,
a szabályozás a rendelkezések megke-
rülésére ösztönöz.

Gödri Irén (KSH NK!) a Magyaror-
szágra érkező munkavállalók és a vé-
gül letelepedők szociológiai összeha-
sonlítását végezte el az elmúlt évtized
adatsorai alapján, és megállapította,
hogy végzettségben, életkorban és fel-
halmozott kapcsolati és pénztőkében
van különbség a két csoport között, Az
előbbiek munkával pótolják be pár év
alatt azt, amivel az áttelepedők már
rendelkeznek.

Tanácskozás az európai migráció hatásairól
Budapesten tanácskozást taltottak a eu-
rópai migráció hatásai ról 2004, novem-
ber 25-26-án. Az ENSZ által életre hívott
szakmai bizottság a világ különböző
földrészein taltott tanácskozások után -
felmérve a migráció világméretű problé-
máit - 2005 közepére a jelenségre adha-
tó válaszokat tartalmazó átfogó javasla-
tot készít. Az Európán belüli migráció
társadalmi-gazdasági hatásairól a Nem-
zetközi Migráció Világméretű Bizottsá-
gának szervezésében vitatkoznak.

E testület 2003-ban huszonkét állam,
köztük Magyarország részvételével ala-
kult az ENSZ főtitkárának kezdemé-
nyezésére, Az első tanácskozást Kairó-
ban tartották a mediterrán térségbeli és

a közel-keleti népvándorlásról, majd
Manilában az ázsiai migrációróL A
budapestit követő két tanácskozásra
Afrikában és az amerikai kontinensen
kerül sor.

A budapesti tanácskozás témái kö-
zött szerepelt az illegális migráció nem-
zeti és regionális biztonságra gyakorolt
hatásainak vizsgálata, az államok kö-
zötti együttműködés, az emberesern-
pészet és a menekültek helyzete. Sok
szó esett a népvándorlás gazdasági ha-
tásairól, a munkaeró-áramlásról, a rníg-
ráció társadalmi következményeiről,
így a idegengyűlöletről és a bevándor-
lók emberi jogairól, valamint mindcb-
ben a média felelősségérőL
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Migráció, régiók, etnikum és a hálózatok
A Kapcsolatháló elemzők honlapját
(www.socialnetwork.hu) a Magyar
Szociológiai Társaság (MSIT) Kapcso-
latháló Elemző Szakosztálya működteti
a Tárki Adatbank támogatásával.
A szakosztály 2004. novemberi kon-
ferenciáját "Migráció, régiók, etnikum
és a hálózatok" témakörben szervez-
fék. Az elhangzott előadások össze-
foglalóit közöljük.

ALBERT FRUZSINA - DÁVID BEÁTA
(MTA SZKI):

Személyes kapcsolatok
etnihai metszetben

2004 nyarán OTKA kutatás keretében
a Tárki lebonyolításával 1000 fős or-
szágos reprezentatív mintán és egy
önálló 800 fős roma mintán kapcsolat-
hálózati és migrációs kutatást végze-
tunk. A roma adatfelvétel hólabdás
mintavételi módszerrel történt.

Előadásunkban a két adatbázist a
személyes kapcsolatok három aspek-
tusa mentén vizsgáljuk és hasonlítjuk
össze. Az egyén körüli legintimebb
szférát a fontos beszélgetési kapcsolat-
hálózatokkal írjuk le. A családon kívüli
kapcsolatokat a barátok számával jelle-
mezzük. A tágabb társadalmi integráci-
ót segítő kapcsolati tőkét pedig az ún.
gyenge kötések (weak ties) segítségé-
vel vizsgáljuk, 23 foglalkozást felsoroló
kataszter alapján. Az előadásban külön
kitérünk néhány metodológiai kérdésre
(például a barát fogalom etnikai kü-
lönbsége elsősorban a roma mintára
vonatkozólag) .

BERNÁT ANIKÓ (TÁRKI)
A kapcsolathálózat jelentősége

amigrációban - a roma
és nem roma lakosság leorében

2004 nyarán készült felmérés készült
a felnőtt mab'Yar lakosság és a roma la-
kosság migrációs potenciáljaról. A ku-
tatás központi kérdése, hogy mennyi-
ben különbözik egymástól e két cso-
portban a migrációs potenciál mértéke.
Megvizsgáltuk azt is, hogya külföldi
munkavállalást vagy letelepedest ter-
vezők kapcsolati hálója és a network
különböző típusai miként függnek
össze a migrációs tervvel Itt egyfelől
az általános kapcsolathálózat jellemzőit,
másfelől az ún. migrációs burok, azaz
a migrációspecifikus kapcsolati háló
kiterjedtségét és szerkezetét vizsgál-
tuk. Emellett a kutatás érdekessége és
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újdonsága, hogya reprezentatív roma
mintát újfajta hól abda-mintavétellel
állítottuk össze.

GÖDRI IRÉ ( KI)
A gazdasági si/aus ésaz interalecios

kapcsolatok hatása a kulturális
leülonbségelere

Előadásomban arra keresem a választ,
hogyaMagyarországon élő bevándor-
lók egy bizonyos csoportján belül a
hasonló gazdasági státus vagy az inter-
akciós kapcsolatok és az ezeken ala-
puló kulturális minták határozzak-e
meg inkább az értékválasztás. illetve
az életstílus hasonlóságát. A kulturális
különbségek különböző dimenzióin
belül vizsgálom az egyéni és a kontex-
tuális hatást, ez utóbbit a mikro-net-
work átlagos iskolai végzettségévei,
valamint a network sűrűségévei és
heterogenitásával mérem. A network
heterogenitásánál az iskolai végzett-
ség szerinti heterogenitást és az azonos
származási ország szerinti heterogeni-
tást veszem figyelembe.

PULAY GERGŐ
(ERASMUS KOLLÉGIUM)

A migráció kultúrája - utazó kultúrák?
Értelmezési lehetőségek

Douglas S. Massey és munkatársai el-
méletei áttekintésükben a migráció
kultúrájának kialakulását ahhoz a vál-
tozáshoz kötik, melynek során a mig-
ránsok kezdeti, szűken meghatározott
célkitűzései a fogadó társadalomban
szerzett tapasztalatok hatására átal a-
kulnak, így újabb stratégiákat alakíta-
nak ki az elérhető lehetőségek, a vá-
gyott javak és életstílusok kapcsán.

Előadásomban Budapesten dolgozó
romániai magyar vendégmunkások
példái alapján amellett érvelek, hogy
a migrációval összefüggő kapcsolati

és információs hálózatok, valamint a
résztvevők tapasztalatai a kezdeti ide-
iglenes tervektől eltolják a migrációs
stratégiákat a vendégmunkára való tar-
tós berendezkedés felé. A magyaror-
szági beilleszkedésre irányuló kísérle-
teiket ugyanakkor meghatározzák a fo-
gadó társadalom etnicizáló törekvései,
az "erdélyiséghez" fűződő pozitív és
negatív társadalmi jelentések szem-
pontjából egyaránt. Előadásomban a
migráció kultúrájának olyan megköze-
lítésére teszek kísérletet, mely a fo-
gyasztás és az életstílus új formáinak
elsajátítása mellett tekintettel van a
migránsok több szempontból is .köz-
tes" társadalmi pozíciójának következ-
ményeire.

SIK ENDRE (ELTE)
A migrácios burokrót

Az előadás első részében a migráció-
elméletek hálózatorientált változatait
mutatom be. Ezután a hálózat fogalmá-
ból kiindulva bevezetem a migrációs
burok fogai mát, amely olyan elméleti-
leg jól megragadható és ugyanakkor
empirikusan elfogadható biztonsággal
operacionalizálható jelenség, amellyel
a hálózat a migráció folyamatában al-
kalmasan (a hálózatelméletek feltétele-
zéseiből levezethető, illetve a migráci-
óra ható egyéb tényezőktől elkülönít-
hető módon, de azokkal azonos meg-
bízhatósággal mérve) vizsgálható ..

A következőkben azt elemzem, hogy
a migrációs burok mennyiben tekint-
hető a kapcsolati tőke olyan alrendsze-
rének, amelyet a migráció hoz létre,
tart fenn és működtet - amikor és
amennyiben arra szükség van. Látni
fogjuk, hogy a kapcsolati tőke fogal-
mának használata a társadalmi tőke
bevett, ám zavart keltő fogalmánál
sokkal alkalmasabb a majdani elemzés
szempontjából.

Törvény készül az önkéntesekröl
Az önkéntes munka mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékeny-
ség, a menekült gyerekek táboroztatásán át a migránsoknak szóló kiadványok
házhoz szállításáig, az ételosztástói a szemétgyűjtésen át a túravezetésig min-
den olyan munka idetartozik. amit ingyen végzünk, akár szabadidőnkben,
akár tanulás mellett, vagy nyugdíjasként. 2000-ben a KSH kimutatásai alapján
400 ezren voltak azok, akik önkéntes munkájukkal segítették valamely civil
szervezet működését. A hazai jogban azonban az önkéntes munkát végző jo-
gairól és kötelezettségeiról nem szól ilyen címszó alatt semmi. Ezért sokan sür-
getik a szabályozást. A polgári és a munkajog, az egyesülési jog számtalan
megoldást kínál. Nem is szólva arról, hogy nemzetközi szerződés is szól erről
az Európa Tanácsban, részessé válva adott lenne a szabályozás. Az idők szavát
meghallva a törvény tervezet mindezek ellenére készül, és ha minden a tervek
szerint halad, jövőre megszülethet az önkéntesekről szóló törvény.
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Filmfesztivál
A Toldi moziban 2004. december 2-4. között nemzetközi emberi jogi dokumen-
tumfilmekből rendeznek fesztivált. A programon szereplő filmek közül néhányra
felhívjuk a figyelmet, de persze nem mondjuk el az egész történetet.
A fiú, aki Bámiján Buddbáin játszik
(rendező: Phil Grabsky, Anglia, 2003 -
96 perc). 2001 márciusában a tálibok
lerombolták a világ legnagyobb Budd-
háit Az egy éven át forgatott film a ro-
mok között élő menekültck életét kö-
veti nyomon. közrük a nyolcéves
Mirét. A gyerek játszótere a Buddhák
torzói, a szétlőtt és felégetett városi ba-
zár, vagy éppen a rendőrség gyümöl-
csöskertje. Mir szemével látjuk a város
romjait, a folytonos katonai jelenlétet,
valamint az örömmel fogadott, de azért
gyanúsnak tartott amerikaiakar. A fiú-
nak a körülöttc lévő felnőttek mcsélik
el, milyen volt az élet az elmúlt két év-
tizedben, amikor hozzá hasonló kisfi-
úk ezreit mészárolták le.

Kenedi visszamegy (rendező: Zelimír
Zilník, Szerbia és Montenegró, 2003 - 74
perc). A film Németországból Belgrádba
visszatoloncolt jugoszláviai, koszovói ci-
gányokról szól. A belgrádi repülőtéren
csak a sorstárs Kenedi. a németül beszé-
lő ladás taxis fogadja őket. aki egy ko-
rábbi transzporttal került vissza Szerbiá-
ba, tíz év németországi tartózkodás
után. 2002 második felében anémet
kormány döntése értelmében a jugo-
szláv mcnedékcscknck családjukkal
együn vissza kellen költözníük Szerbiá-
ba. mivel a Milosevic-rendszer bukása
után már nem láttak okot befogadásuk-
ra. A családokat éjjel, rajtaütésszerűen
egybegyűjtötték, kiszállították a repülő-
térrc, és az első hajnali járattal v issza re-
pítették Belgrádba. Munkájukat, javai-
kat, iskolaikat. mindenüket hátra kellett
hagyni. A gyerekek nagy része már Né-
metországban született, és sokkal job-
ban beszél és ir németül, mint "saját
anyanyclvén". Kenedinek és sorstársai-
nak egyetlen vágya visszakerülni Né-
metországba, mcrt Szcrbia-Montenegró-
ban semmiféle jövőjük nincs: romák,
nincstelenek, rnunkanélküliek, a nyelvet
nem beszélik.

Az ügvnol: élete (rendező: Papp Gá-
bor Zsigmond, Magyarország, 2004 - 90
perc, videó). A Kádár-korszak egyik sa-
játságos filmkészítő mühelyében, a Bel-
ügyi Filmstúdióban 1958 és 1988 között
több száz propaganda-, oktató-, kis- és
nagy játékfilm készült. Ezeknek egy része
széles tematikus skálán igyekezett okíta-
ni titkosrendőreinket az államrend vé-
delmére. A témák között szerepel titkos
házkutatás, celszemélyek operatív meg-
figyelése, lehallgatókészülékek telepíté-
se vagy ügynökök és besúgók beszcrve-
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zése. Az oktatófilmek primitív narrációja
némiképp ellentétben áll "magasztos"
céljukkal. amitől nevetségesnek és kis-
szerünek hatnak. A filmek kidolgozottsá-
ga pedig megdöbbenti a mai nézőt elké-
pesztő. hogy a Kádár-korszak fénykorá-
ban mcnnyí energiát ültek az ideológiai
nevelésnek ebbe a csöppet sem olcsó és
egyszerű formájába. A legérdekesebb
részletek kiválasztásával az alkotók be-
mutatják a kádári diktatúra erőszakszer-
vezetének rmíködését és észjárását.

Örökké idegenekCrendez6: Hisham al-
Zouki, Norvégia, 2002 - 26 perc). A film
Norvégiaban és Franciaországban élő fi-
atalokat mutat be, akik két kultúra mezs-
gyéjén élnek. Szülőhazájuk nyugati kul-
túrája és szüleik iszlám hagyománya egy-
szerre határozza meg az életüket - és te-
szi őket hontalanná. Szülöhazájukban
idegeneknek tartják őket, csakúgy, mint
é!seik földjén, ahonnan visszavágynak.
Orökké idegennek érzik magukat. A film
arról szól, milyen érzés. ha valaki a szü-
lóhazájában idegen. Milyen érzés saját
honptársaink rasszizrnusát megtapaszral-
ni' Es ami a legfontosabb: hogyan lehet
mégis talpon maradni a gyúlölet áramla-
tában?

Drá[!,o Dvana (rendező: Boris Mitic.
Szerbia és Montenegró, 2003 - ·i5 perc,
videó). Bensóséges felvételek a Belgrád
külvárosában élő cigány nicnekültek-
ról. akik a Cirroén klasszikus Kacsájából
és a Dyana kocsikból Mad Maxbe illő
hulladékhasznosító hibrid járműveket
alakítanak ki, amit azután karton-, üveg-
és fémhulladék gyűjtéskor használnak.
Ezek a modern lovak sokkal hasznosab-
bak, mint igavonó rokonaik, és még
annál is fontosabbak - a szabadság. a
remény és az elegancia jelképei ügyes
kezű tulajdonosaik számára. Még a kocsi
akkumulátora is hasznosul: elektromos
áramot generál, amivel világítanak. tévét
néznek és feltöltik a mobiltelefonjaikat.
Mintha egy alkimista legmerészebb álma
öltene testet! Ám a rendórség nem min-
dig tartja olyan viccesnek ezeket :1 ma-
sinákat

1

Kiállítás I
Erdó Péter bíboros. primas - Schöner I
Alfréd főrab_bi,val közösen - 2004. I
november l)-en nyitotta meg a bU-I'
dapesti Magyar Zsidó Múzeum és
Levéltárban a Holokauszt CI magyar
képzőművészetben címú kiállítást. i

"Ez a mostani kiállítás részben I
olyan múvészek munkáit rnutatja be,
akik maguk is odavesztek a vészker- '
szakban, mint Goldman György
vagy Farkas István. aki a párizsi is-
kola kiemelkedő festőművésze volt:
munkássága mintegy jelképe a há-
ború elötti idók polgári világának -
egy egész korszak kultúrájának és
elmúlásának.

A túlélők közül többen a képző-
művészet új irányzatainak élharco-
sai lettek, mint Bálint Endre vagy
Bókros Birman Dezső. És mennyi
újat, értékeset, stílusteremtőt alkot-
hartak volna azok, akik nem tértek
vissza? Ismét mások a korszak túl-
élői közül múvészetükben hordoz-
ták a megsemmisítéStáborok ször-
nyúségeít, azokat a lidérces cmlé-
keket, amelyekról nem tudtak soha
megsza~adulni Kádár György.
Lukács Agnes vagy Hegyi György
alkotásai ezt az emlékezést példáz-
zák. Gedő Ilka, Anna 1argit és má-
sok rnűveit a gettó emlékei határoz-
zák meg. A mcstaní nagyszabású.
közös kiállítás lehetövé teszi szá-
munkra, hogy hatvan év távlataból
rátckintsunk az 1938-tól 19i5-ig ter-
jedó idószakra

A nézöból, minden magyar néző-
ból önkéntelenül is feltör a kérdés:
Mi történt? Az egész magyar kultúra
lett iszonyatosan szegényebb annyi
múvész. tudós, író, költó és annyi
más »kirmívelt emberfó« elpusztítá-
sával. A magyar kultúra egészében
hosszú időre tátongó seb maradt.

A gyász és a keserűség rnindanv-
nyiunké. De minden magyarnak.
minden európainak közös lehet a
reménye is. Ars longa. vita brevis:
a művészet hosszabb. mint a földi

. élet. A szépség örökkévalóságért
i kiált" - mondotta a bíboros.
~

7



__________ f-----------

Egy hang a kisebbségkutatásról, a nemzetépítésröl
és a migrációról

A Népszabadság munkatársa beszél-
getett Kántor loltánnal (2004. no-
vember 25.), aki a határon túli ma-
gyarokkal és a kisebbségekkel, a naci-
onalizmus elméleti kérdéseivel már
több éve foglalkozik, ír, szerkeszt,
konferendákhoz pénzt koldul, tanít.
Az interjúból idézünk.

- 'Iernesváron végeztem el a szocioló-
gia szakot, majd a Közép-európai Egye-
terme kerültem. ahol a politológia, majd
a nacionalizmus tanulmányok szakokra
jártam. Később az Edinburghi Egyete-
men tanulhattam egy évet. Itt is a nacio-
nalizmus kérdéskörévei foglalkezram.
1995-ben jöttem át Magyarországra, és
egyre jobban kezdtek érdekeini a nem-
zettel összefüggő kérdések. Célom az,
hogy koherens és Nyugaton is értelmez-
hető keretben értelmezzem a nemzetek
és a kisebbségek körében végbe menő
folyamatokat. Szerintem ez csak a naci-
onalizmuselméletek keretében lehetsé-
ges: a nemzetépítés fogalmi keretében
próbálom értelmezni a kisebbségi társa-
dalmak átalakulását.

- Ennek produksuma aszámos kö-
ter, tobbele közölt az ön által szerkesz-
tert Nacionalizmuselméletek és A stá-
tustörvény cimű könyv. Kik voltak az
itteni tanárai, akik először fellearoltále?

- Gábor Kálmán ifjúságkutatóval
dolgoztam a '90-es évek elején. Romá-
niában fiatalok, egyetemisták körében
kutattunk. Akkoriban kezdtem el fog-
lalkozni a migráció kérdésével, több-
ször is írtam erről. Ma más a kutatási té-
mám. Bárdi ándor volt a másik, ő
gondolta úgy, hogy elméleti tudásom a
Teleki László Intézetben hasznosítható.
Rajtuk kívül mások is segítettek, és ha-
tottak a gondolkodásomra. Azóta is
sokszor gondolkodom azon, hogy hová
is .helyezzern el magam".

- Hogyhogy?
- Magamat elsősorban kutatónak és

oktatónak tekintem. Amikor átjöttem
Magyarországra, akkor ébredtem rá,
hogy itt sokkal mélyebbek a társadalmi
törésvonalak a politikai elitben, mint
ahogyan azt a kilencvenes évek elején
Romániában gondoltam. Onnan úgy lát-
szott, hogy Magyarország egyre jobban

demokratizálódik, de amikor idejöttem,
és egyre inkább megismertem az itteni
közeget, a kutatókat, rádöbbentern.
hogy odaátról túl rózsaszínűnek láttam a
magyar világot. Furcsa volt először,
hogy itt mindenkit besorolnak valami-
lyen szekértáborba. Ebből sajnos én
sem maradok ki. Azt vettem észre, hogy
aki a határon túlról érkezett, azt általá-
ban konzervatívnak, jobboldalinak te-
kintik. Ha pedig egy kutató határon túli
kisebbségekkel foglalkozik, rögvest azt
feltételezik róla, hogy az illető is jobbol-
dali és konzcrvativ, Ugyanakkor pedig,
ha valaki a magyarországi kisebbsége-
ket kuratja, akkor könnyen minősítik
baloldalinak vagy liberálisnak.

- Ez úgy butaság, ahogy van.
- Nos, én is belecsöppentem ebbe,

s miután a Közép-európai Egyetemen
végeztem, ezért .baloldalra" soroltak.
A Teleki László Intézetet, ahol dolgo-
zom, valamilyen okból jobboldali intéz-
ménynek tartják, miközben az itteni
munkatársak publikációiból ezt termé-
szetesen nem lehet kimutatni, pedig
sokféleképp gondolkodnak a munka-
társaim. Az ELTE szociológiai, illetve po-
litikatudornányi szakán is tanítok, meg a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is
oktatok. Vagyis hol bal-, hol meg jobbol-
dali vagyok, senki sem tekint igazán a
sajátjának. Félreértés ne essék, nem is
akarom, hogy politikailag bárhová beso-
roljanak. jó ez nekem így.

- Erre mondják azt: lehet, hogy fo
helyen áll.

- Egyrészt, másrészt egyszerre érzek
bizalmat és bizalmatlanságot magam
iránt. Oe hát megvagyok én így is. Azt
hiszem, hogy sikerült megvalósítanom
azt, amit még Temesváron 1991-ben el-
döntöttem, amikor is abbahagytam a
politizálásr. Addig ugyanis nyakig ben-
ne voltam a diák- és ifjúsági szerveze-
tekben. Akkor azt mondtam magam-
ban: a tudomány és a politika egyszer-
re nem megy.

- De akkor ennek CI lzioülállásnalz
az a leooetleeznténye, bogy Magyaror-
szágon is ntiudig leisebbségbe szorul,
mert nem sorolhaló he egyetlen csapat-
ha sem? A Pázrnányon maga a liberá-
lis, a CEU-n pedig a leortzeruatiu?

- Nem érzem én ezt ennyire, mind a
két helyén elfogadnak. s remélcrn, hogy

csakis az alapján, amit tanítok és írok.
Ideális lenne, ha nem lennének szekér-
táborok. Mondjon nekem egy olyan
politológust Magyarországon, akit nem
sorolnak be rögvest valahová!

- Viszonylag könnyű volt a heillesz-
kedés, amikor átjott?

- 1995-ben én valójában külföldiek
közé jöttem a CEU-ra, amely soknem-
zetiségű intézmény. Egy évet kellégi-
umban laktam, ahol a románokkal vol-
tam a legjobb kapcsolatban. A mai na-
pig jóban vagyunk. Ugyanebben az
időszakban jött ki sok temesvári is,
akikkel együtt tanultunk az egyete-
men. Megvolt a szakmai társaságom és
a régi, Temesváron tanulókból álló er-
délyi körrel is tartom a kapcsolatot.
A mai baráti körörn is e!sősorban azok-
ból áll, akik Erdélyból telepedtek át,
illetve akikkel a szakmám kapcsán ke-
rültem baráti viszonyba. Persze több
olyan barátunk is van a feleségemmel,
aki viszont vajdasági magyar, akikkel
babakocsi-tologatás közben ismere-
kedtünk meg a parkban. Olyan közeli
ismerősünk nem sok van, aki nem
szakmabeli vagy nem erdélyi. Amikor
elvégeztem a CEU politikatudományi
szakát, nekem is nagy volt a dilem-
mám: visszamenjek Erdélybe, vagy ma-
radjak. Amorális problémát az oldotta
meg, hogy, mint mondtam, a feleségem
vajdasági magyar. és egymás országaiba
nem akartunk visszamenni. Ezzel meg-
szúnt az erkölcsi dilemma. Minden Er-
délyből érkezett, Magyarországon vég-
zett diáknak magának kell tudnia meg-
magyaráznia, hogy miért nem megy
vissza. Ez főleg az első időszakban
gond. Mivel Temesváron diákvezető-
ként főleg az ottani szakmai elittel vol-
tam kapcsolatban, őket nem veszítettem
el, mert szinte valamennyien kijöttek.

- Mennyire követi nyomon a töhhi
áttelepült barátja sorsát? Ők is szepen
boldogulnak?

- Sikersztori kat tudnék csak sorolni.
A barátaim jó cégeknél, jó állásban,
magas fizetésért. fegyelmezett adófize-
tő magyar állampolgárként dolgoznak.
Az első időszakban persze nekik is
akadtak nehézségeik, amíg megtalál-
ták a helyüket. Oe hát ők az első hul-
lám, azaz az 1993-1997 közötti időszak
áttelepülő gyermekei. L . .J

A lap kiadását és megielenését
az Európai Menekültügyi Alap támogatta.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit • Felelős kiadó: Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
• A hírlevelet gondozta a Sík Kiadó Kft. • Tipográfia, tördelés: Beck Bojánko •
Nyomás: Nagy és Társa Nyomda
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5chengeni vívmányok
A kormány jóváhagyta a schengeni vívmányok átvételéről készült akciótervet
[2328/2004. (XII. 21.) kormányhatározat], amelyet rövidesen átadnak az
Európai Bizottságnak, sőt a visegrádi együttműködés partnereinek is.
Az érintett miniszterek a vívmányok tel-
jes körű alkalmazására vonatkozó kérel-
met a visegrádi országokkal egy időben
adják be az EU Tanácsának, jelezve,
hogy a Magyar Köztársaság az értékelés
megkezdésére készen áll 2006 első fél
évében, összhangban a hágai program-
han foglaltakkal. Ugyanakkor a belügy-
miniszter (vagy képviselője) szorgal-
mazni fogja a Tanács keretében működő
Schengeni Értékelő Munkacsoportban
a döntések előkészítésével és a felké-
szülés értékelésével kapcsolatos eljárás
módosítását, hogy az kétfázisú legyen.

A BM, a KüM, az IM, a GKM és a PM
pedig felelős lesz azért, hogy az év vé-
géig megteremtődjenek a teljes körű
schengeni együttműködésben való
részvételhez nélkülözhetetlen jogi,
műszaki, informatikai, intézményi és
személyi feltételek. Csak 2007 októbe-
rében kívánják az együttműködésben
való részvétel stratégiai celdátumát
pontosítani, meghatározni a második
generációs Schengeni Indormációs
Rendszerre való áttérés üternét, az ér-
tékelési folyamatot is figyelembe véve.
A kormányt ezért évente tájékoztatni
kell a vívmányok teljes körű alkalma-
zásáért végzett munka előrehaladásá-

ról. legközelebb március elején. Mivel
kiernelt kormányfeladat a vívmányok
teljes körű alkalmazására való felké-
szülés, a fejlesztések és a kapcsolódó
költségvetési tervezes részévé kell azt
tenni az elkészült - ám közzé nem
tett. így szakmai vitákat sem generálő -
akcióterv alapján.

Költségmentesség határokon át
A Tanács 2003/8/EK irányelve kimond-
ja, hogy a különbözö tagállamokban élő
felek közötti, azaz határokon átnyúlo
jogvitákban az igazságszolgáltatáshoz
hozzáférés nem függhet a peres felek
anyagi helyzetétől. Ezért a költségrnen-
tességi szabályokat az állampolgárság-
tói függetlenül, a lakóhely országának
szabályai szerint kell alkalmazni.

A kormány döntése értelmében
[1131/2004. (XIr. 1.) kormányhatáro-
zar) a jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvényt és a polgári
perrendtartást. valamint a költségmen-
tességnek a bírósági eljárásban való
alkalmazását szabályozó 6/1986 (Vr.
26.) IM rendeletet megfelelően alkal-
mazni kell az uniós polgárokra is. Így
a Magyarországra külföldról érkező költ-
ség mentesség iránti kéreimeket fogadó
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,- Minden olvasónknak és a menekülteknek, védelemre

iorulolenale szerenesés új éuet, emberi bánásmódot és
erőt kívánunk 2005-ben.!
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hatóságok 2006. január 1. napjáig a
perben eljáró hazai bíróságok lesznek
(a Legfelsőbb Bíróság, az ítélőtáblák.
a fővárosi és megyei bíróságok, a mun-
kaügyí, továbbá a helyi bíróságok).

A hazai költségmentesség iránti ké-
relmeket továbbító hatóságok az Igaz-
ságügyi Minisztérium Pártfogó Fel-
ügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Országos Hivatalának megyei szervei
lesznek, amelyek illetékességi területe
megegyezik a megyék tcrületével. míg
a költségmentesség iránti kérelmet
a fél az illeték es hatósághoz személye-
sen (szóban vagy írásban), illetve postai
úton nyújthatja be.

Tudni kell, hogyaköltségmentesség
iránti kérelmek magyar vagy angol
nyelven tölthetők ki. Szegény helyi bí-
róságok, ahová majd angolul érkeznek
a költségmentességi kérelmek' Még
szerencse. hogy nálunk jobb módú
uniós ügyfelek lesznek zömmel, akik
aligha kérnek költségmentességet itt,
és főleg abban bízhatunk, hogy mivel
a nyugati írógépeken nincsenek ma-
gyar ékezetes betCík,eleve rossz lesz
a címzése a kérelmeknek.



Aki nem tud arabusul ...
Az Országgyűlés még novemberben fogadta el o 2004. évi CX. törvényt, amely
o Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében született 181. számú egyez-
ményt hirdette ki o magán-munkaközvetítő irodák, ügynökségek működéséről.
Noha az egyezmény Magyorország tekintetében már szeptember 19-én hatály-
ba lépett, a szöveg et csak az angolul értők ismerhetik meg (az ILO honlapján
eddig is olvasható volt), ugyanis o parlamenti honlapon elfelejtették o magyar
fordítást kihirdetni. Szerencsére a Magyar Köz/önyben megjelent a törvény szö-
vege, de az üzenet egyértelmű: a közvetítő nem igazán vállal felelősséget o
közvetítésért és o felajánlott állásért, külföldre mindenki a saját ko(kázatára
megy munkát végezni. Néhány fontos szabályt azért idézünk:

5. cilel: 1. Az alkalmazáshoz és egyes
foglalkozásokhoz való hozzájutás
egyenlő lehetőségének, és a bánás-
mód egyenl6ségének elősegítése érde-
kében a tagállam köteles biztositani,
hogya magán-munkaközvetítő ügy-
nökségek megkülönböztetés nélkül
kezeljék a munkavállalókat faj, bőr-
szín, nem, vallás, politikai meggyőző-
dés. nemzeti hovatartozás, társadalmi
hovatartozás. illetve minden egyéb
olyan megkülönböztetés tekintetében,
amelyekről az egyes országok tör-vé-
nyei és gyakorlata rendelkeznek, mint
például a kor vagy a megváltozott
munkaképesség.

2. Jelen cikk 1. bekezdését nem sza-
bad ügy végrehajtani, hogy az a ma-
gán-munkaközvetítő ügynökségeket
meggátolja olyan speciálls szolgáltatá-
sok, illetve célzott programok nyújtá-
sában, amelyek az álláskeresési tevé-
kenységükben leginkább hátránvos
helyzetű munkavállalók megsegítését
célozzák. [.. l

7. cihk: 1. A magán-munkaközvetítő
ügynökségek a munkavállalók felé sem
közvetlcnül, sem közverve nem számít-
hatnak fel semmilyen díjat vagy költsé-
get, sem egészben, sem részlegesen.

8. cikk 1. A munkáltatók és munka-
vállalök legreprezentatívabb szerve-
zcteive l történt konzultációt követően
ci tagállam kötcles valamennyi szüksé-
ges és megfelelő intézkedést megten-
ni. mind a saját hatáskörében, mind
pedig szukség szcrint, más tagállamok-

kal együttműködve, annak érdekében,
hogy megfelelő védelmet biztosítson.
cs velük kapcsolatos visszaéléseket
megakadályozzon azon vándor mun-
kavállalók esetében, akiket területü-
kön magán-munkaközvetítő ügynök-
ségek toboroztak vagy közvetítettek
ki. Ezen intézkedések lehetnek olyan
törvények vagy más rendelkezések,
amelyek eltiltast is magában foglaló
büntetéseket helyeznek kilátásba azon

magán-munkaközvetítő ügynökségek-
kel szemben, amelyek csalárd gyakor-
latot folytatnak, illetve visszaélnek jo-
gaikkal.

2. Amennyiben a munkavállalókat
az egyik országban egy más ország-
ban történő munkavégzésre toboroz-
nak, az érintett tagállamok kötclcsck
megfontolni olyan kétoldalú Egyez-
mények megkötését, amelyek bizto-
sítják a visszaélések és a csalárd gya-
korlat elkerülését a toborzásban.
a munkahelyi elhelyezésben cs az
alkalmazásban. [... l

13 cikk 1. A tagállam, összhangban
az ország nemzeti jogával és gyakorla-
tával, a munkáltatók és a munkaválla-
lók legreprezentatívabb szervczcrcivcl
konzultálva köteles kialakítani, létre-
hozni és rendszeres időközönként fe-
lülvizsgálni olyan körülményekct.
hogy azok elóscgítsék az állami mun-
kaügyi szolgálat és a magán-munka-
közvctító ügynökségek közötti együtt-
múködést.

Macedón toloncegyezmény
Kihirdették a magyar és a macedón kor-
mány által megkötött egyezményt a
2004. évi CXIJI. tör-vénnyel, amely a saját
állampolgárok visszafogadását és az ille-
gálisan a másik ország területére lépett.
ott tartózkodó, harmadik ország állam-
polgárinak visszavételét szabályozza.
Ugyan az egyezményt már augusztus
13-a óta alkalmazzak, a tör-vényt csak a
kihirdetéssel ismerhettük meg.

Különösebb formalitás nélkül való-
sul meg az állampolgárok visszafoga-
dása. Amennyiben az állampolgárság
kétséget kizáróan nem állapítható meg.
a megkeresett szerződő fél, amelynek
vélelrnczhctóen saját állampolgáráról
van szó, diplomáciai vagy konzuli kép-
viselete útján a kérdést haladéktalanul
tisztázza, majd ezt kövcrócn díjmente-
sen kiállítja a ~>azaléréshez szükségcs
úti okmányt.
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Az egyéb, tartózkodási engedéllyel,
vízummal rendelkezö külföldiek és
hontalanek visszavételehez kérelmet
kell előterjeszteni. Ha a külföldi honta-
lan vagy mcnckült jogállású. a vissza-
fogadást nem kérik. illetve az mcgta-
gadharó. Szintén ez irányadó valamely
harmadik ország azon állampolgára.
aki a megkereső szerződő fél államá-
ban menedékjog iránti kérelmet nyúj-
tott be, és elbírálására ezen állam illeté-
kes, de amelyről érvénycsen még nem
döntött. vagy aki kiutasítási vagy kito-
loncolási eljárás alatt áll.

Az egyezmény lehetővé teszi a kül-
földiek átszállírását is. Ebben az eset-
ben kérelemre nincs szükség illetőleg
az átszállítás elutasítható. ha alaposan
feltchctó. hogya harmadik ország ál-
Iampolgára a celállamban vagy az eset-
leges tranzitállamokban kínzásnak,
embertelen vagy megalázó bánásmód-
nak lenne kitéve, vagy halálos ítélet fe-
nyegetné. illetve faji, vallási, nemzeti
hovatartozása, társadalmi csoporthoz
való tartozása vagy politikai nézetei
miatt üldöztetésben lenne része.

Továbbá ha a megkeresett országban
büntetőeljárást kellene indítani ellene.
esetleg a célállamban, illetve az esetle-
ges tranzitállamok valamelyikeben bün-
tetőeljárás indítása vagy büntetés végre-
hajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határ-
átlépés esetét.
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Uniós polgár gyermek - iogesel
Az Európai Bíróság (ECJ) október
19-én kelt ítélete (C-200 j02) egy
uniós polgárságú gyermek és külföldi
szülője huzamos (letelepedési) tartóz-
kodási jogát és a megélhetési feltéte-
leket érinti.

Az európai közösségi jog a családi élet-
hez való jogot egy olyan ügyben fejlesz-
tette tovább, amelyben a gyermek ír ál-
lampolgárságot szerzett Észak-Írország-
ban való szuletésével. 2000-ben, míg a
szuló kínai állampolgár. és a tét az Egye-
sült Királyságban való letelepedés joga.

A két érintett állam ara hivatkozott,
hogya tagállamok közötti költözködés
joga itt nem is meghatározó, hiszen
eleve kiskorúról van szó, aki nem saját
magatartásával. belátása alapján, ha-
nem csak azáltal került egyik tagállam-
ból a másikba, hogy a mama ott szült,
talán a jogi leheróségek bővülése re-
ményében. A Bíróság abból indult ki,
hogy a tag állami szabályozás kérdése
az állampolgárság megszerzése. A tag-
államnak az állampolgársági döntéskor
is tiszteletben kell tartania a közösségi
jogot, míg a többi tagállam nem utasít-
hatja el az állampolgárság elismerését.

A Bíróság nem értett egyet azzal,
hogy a kískorúnak elöszőr valamilyen
határozatlan idejCí tartózkodási jogo-
sultságot kellene kapnia ahhoz, hogy
a 7:3/148. számu irányelv alapján jogo-
sult legyen az egészségügyi ellátásra és
a családi pótlékra (ez a szolgáltatást
nyújtok ideiglenes helyzetével függ
ugyanis össze). Valójában a kiskorú
uniós polgárként a 90/364. számu
irányelv alapján bír tartózkodási jog-

gal, ha a család egészségügyi biztosí-
tással és a szociális minimum oknál na-
gyobb megélhetési forrásokkal rendel-
kezik. Ez pedig nem egyenlő azzal,
hogy e feltételekkel maga a gyermek
személyesen rendelkezzen. Ráadásul
az uniós polgárok másik tagállamban
való tartózkodását kizáró feltételeket
szúken kell értelmezni, tilos azok kitá-
gítása. Így akár egy másik tagállamból
vagy az unión kívülről is származhat a
megélhetéshez szükséges támogatás,
fedezet.

A gyermeknek tehát vitán felül joga
van a brit tartózkodáshoz. Vajon a kül-
földi mamának a gyermekre tekintettel
van-e tartózkodási jogosultsága? A
90/361. számu irányelv alapján család-
tagként kérelmezői jogosultsága nincs,
mert nem leszármazó vagy a bírósági
gyakorlat szerinti anyagi értelemben
vett eltartott. Itt tehát az eredetileg fel-
tételezett viszony ellenkezöléról van
szó. Ám a főügyész érvelése szerint
származékes jellegCí tartózkodási jog-
ról van szó. Hiszen egy korábbi jog-
esetben már használrák azt az érvet,
hogy a gyermek elsődleges eltartója
azért tartózkodhat az adott tagállam-
ban, mert ez a feltétele annak, hogya
gyermek ott az oktatást befejezhesse
(Baumbast-eset). Mivel a szüló, azaz az
elsődleges eltartó nélküli gyermek a
gyermek tartózkodási jogát a gyakor-
latban kizárja, a tagállam b atoságá-
nal: biztosítania kel/ a szülő tartózko-
dását. Ez persze elvezet majd az elsód-
lcgcs eltartó szabad foglalkoztatásahoz
és/vagy szociális támogatásokhoz való
jogához is, hiszen annak is végső értel-
me a gyermek eltartása gondozása, az-
az a tartózkodás anyagi fedezete kerül

Milyen külföldi is lehet lakásszövetkezeti tag?
A január 1-jén életbe lépó 2004. évi
CXV törvény lehetövé teszi, hogy az
egyébként alig múködó lakásszövetke-
zetekben tag lehessen leülföldi is.

A lakóépületek építésére és fenntar-
tására, sót harmadik személyek részére
vállalkozásokat is végzó, de nyereség-
re nem törekvő lakásszövetkezctben a
leülföldi "akkor lehet a lakásszövetke-
zet tagja, ha a lakás tulajdonjogát vagy
az állandó, illetéíleg az időleges hasz-
nálati jogot megszerezte". Remek'

Tehát ha eleve lakásépítésre jött létre
a szövetkezet, akkor nem is lehet benne
tag a külföldi, mert még nincs is tulaj-
don, legfeljebb az építési telket birto-
kelhatja. Ha viszont már felépült a ház,
akkor a törvény szerint el lehet adni kül-
földinek az egyes lakásokat, illetve az
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egyéb lakásszövetkezeti elemeket, így
üdülőt, garázst, mühelyt, üzlethelyísé-
get. Ugyanis "e törvénynek a lakásszö-
vetkezetekre és az ilyen épületekben lé-
vó lakásokra vonatkozó rendelkezéseit
- ha a törvény másként nem rendelke-
zik - a nyugdíjasházakra, a bennük lévó
lakásokra, illetőleg az üdüló, a személy-
gépkocsi-tároló, illeté51ega múhcly vagy
üzlethelyiség építését és fenntartását
végzéí szövctkczctckre. és az ilyen épü-
letekben lévó önálló, nem lakás céljára
szolgáló helyiségekre is megfelelően al-
kalmazni kell".

jelezzük, hogy a külföldí feltehetőleg
nem uniós polgár, mert egyébként
diszkriminatív, a közösségi jogot sértó a
rendelkezes. Miért kell ilyen fejtörót fel-
adni a lakásszövetkezetet szcrvezóknel«

a középpontba. Vajon a szülót elsó-
ként befogadó tagállam felelőssége ki-
terjed a továbbköltözörc is' Ha nem,
akkor az uniós polgárságú gyermek
(es szülei) nem élhetnek a tagállamok
közötti szabad rnozgás jogával.

Mit vórtunk
az EU-csatlakozóstól?

Az Európai Tüleor leűlonszámaleéru két
vastag kötet látott napvilágot. amelyek-
ben az Európai Füzetek sorozatban
megjelent írásokat válogatrák be. Ezek
a rövid összefoglalók még az EU-
csatlakozás előtt születtek, de a mai 01-
vasónak is hasznos információkat nyúj-
tanak, feltehetőleg ezért adták ki isme-
telten azokat.

Néhány fejezetcím. Lukács Éva írt a
munkavállalás feltételeiról az unióban,
ideértve a magyar rnunkavállalók má-
sik tagállamban való foglalkoztatásá-
nak legfőbb kérdéseit is. Tóth Judit az
átjárható (vagy éppen alig átjárható)
határokról foglalta össze a legfontosab-
bakat. Hudák Annamária és Lukács Éva
áttekinti, hogy milyen a magyar diplo-
mák értéke az unióban. Ehhez szoro-
san kapcsolódik Páva Hanna, Kovács
Réka dolgozata az egészségügyi diplo-
mák, valamint szakképesítések uniós
elismerési rendjéről, amely folyamat
nagyban befolyásolja a külföldi, másik
tagállambeli munkavégzést. A turiz-
musról írt Kovács Balázs, hiszen ha dol-
gozni nem tudunk azonnal és feltételek
nélkül az unióban, akkor legalább utaz-
gasson az, akinek van pénze. Figyelem-
re érdemes Oros Paulina és Szurday
Kinga írása az adatvédelemról. hiszen a
tagállamok igen széles körben cserél-
nek, továbbitanak polgáraikról és a
külföldiekről személyes adatokat. Az
adózástól és abban a tagállami hatósá-
gok együttmüködéséről több fejezet-
ben találunk támpontokat, miként az
unióban folytatott tudományos kutatásí
együttműködésról vagy éppen a tanu-
lási lehetőségekról. A két vaskos kötet
közérthetóen szól mindenkihez, ha ép-
pen hozzáférhető. Itt a bökkenő: a Mi-
níszterclnökí Hivatal kiadványai inkább
az állami vezetők polcárt porosodnak,
az érdeklódókhöz - forgalmazás hiá-
nyában - aligha jutnak el. Tessék azért
megpróbálni a szerkesztőségtéSl besze-
rezni (tel: 441-3380, fax: 441-3394)
A kiadvány másik hasznosítási leheto-
sége, hogy pár évtized múlva fontos
kutatási hátteret szolgáltat a "Mit várt il
kormányzat az El.l-csatlakozástól" című
kutatáshoz.
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A HVG és a Shell esszéíró versenyt hir-
detett. amelynek témája a magyar pá-
lyakczdó diplomás fiatalok helyzete az
Európai Unióban. A pályázaton első
helyezést elért szegedi Engi Emese
spanyol-magyar szakon végzett, több
félévet töltött Spanyolországban és
Dél-Amerikában. világlátott, talpra-
esett fiatal. Mégis nehéz a pályakezdés
számára is. A díjnyertes írásból idé-
zünk (HVG, 2004. december 25.).

- Bölcsészdiploma? - néz rám a Mun-
kaugyi Hivatal nagyon kedves ügyinté-
zójc, körülbelül azzal a lemondó tekin-
tettel, amivel halálos betegekre néznek
a végső stádiumban. Még szerencse.
hogy az elmúlt négy évben volt munka-
viszonyom' Így 110 nap rnunkanélküli-
segélyre vagyok jogosult. De mi lesz
azután' A honi csatornák. ügy tűnik, be-
dugultak. Hiába nyertem országos ta-
nulmányi versenyt. nem kellek sehol.

- Milyen elképzelései vannak' -
folytatja a hölgy a faggatózást, még
mindig kedvesen, és még mindig a
Munkaügyi Hivatalban.

- Szivesen tanítanek kicsi gyereke-
ket spanyoira. fordítanek magyarra la-
tin-amerikai regényeket, írnék bármit.
megszervezném a nyelviskolát! Megol-
dást keresnék az ivóvizellátásra argen-
tin indiánjaimhoz, élelmiszercsomago-
kat osztogatnék a rászorulóknak, men-
helyet nyitnék a kitaszított állatoknak,
harcolnek a gyermckrnunka és a gyer-
mekprostitúció ellen, mente ném a ter-
mészeti katasztrófák áldozatait, vala-
rnint a bálnákat! Akár mindegyiket
egyszerre, de jöhet külön-külön is ...

Nem tud ajánlani semmit. ószíntén
sajnálja.

A sors iróniája. hogy külföldi munka-
lehetoség viszont akad. Nem pincér-
kedés. nem táncosnósdi. nem fekete-
munka. Teljesen tiszta. Tolmácsot keres-
nek kint dolgozó, magyar rnunkások
mcllé. Ismét elmehetek Spanyolország-
ba' De vajon akarok-c? Már nem érzek
késztetést arra. hogy hosszabb ideig kül-
földön, idegenként éljek. világos képem
van arról. hogy ott sem könnyebb bol-
dogulni, hiszen más környezetben, más
nyelven kell bizonyítani a ráterrnettsé-
gemet. Különben sem vagyok már 18
éves, elegem van abból, hogy kopott
kollégiumban és olcsó szállodákban
lakjam. bóröndömböl állandóan ki- és
bepakol jam a .rúlélókészletcmet''.
Csakhogy pénz nélkül a mi világunkat
nem lehet élni, és a föld szárnos pontjá-
ra el szeretnék jutni' Látnom kell a
Machu Pichut' Menjek, vagy maradjak?

A döntéshez mérleget kell készíteni.
Próbálom összeszedni a gondolataimat
és magamat. de először aludjunk rá
egyet' Aztán még egyet. A mérleg elké-
szült. elsőre így fest:
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Menni vagy maradni?
Pozitiv oldal, vagvis ami a munka el-

vállalása mellet szól: nyelvgyakorlás.
világlátás, ezer eurós fizetés. Negatív
oldal: itthon a család. És kinck van
kedve külföldön jövőt építeni, hogy
azután itthon mindent kezdhessen
elölről! Világlátás? Jártam már ott, nem
is egyszer. Ezer euró? Ebból adóznom
is kell. Én fizetern a lakásom bérleti dí-
jának egy részét, illetve a rezsit, ebből
eszem, élek, kirándulok a szabad
idómben, és a sűrű hazaröpködésekröl
se feledkezzünk meg. Mennyi pénzem
marad? Marad-é egyáltalán? Továbbá:
ilyen munkára vágy tam?

Aludjunk rá még egyet, és gondoljuk
át még egyszer. A pozitívoldal bővül.
Támogatni fogom nyugdíjas szüleirnet, a
testvéremet, kicserélem a lakásban a
gáztűzhelyet, ülógarnitúrát, hajó padlót
csináltatok a parketta helyett; mi min-
dcnt felsorolhatnék. csak hogy hosz-
szabb legyen a lista. Spanyol nyelvköny-
vekkel megrakodva jövök haza, meglá-
togathatnak kint a barátok, barátnők,
nem örökre megyek el, és ha nem érzem
jól magam. bárrníkor hazajöhetek! Kiszá-
moltarn. hogy kéthavonta majdnem egy
hetet itthon tölthetek: Spanyolország
amúgy sem a világ vége! Ott is van egye-
tem, ahova megyek. munka után beül-
hetek néhány. engem érdeklő eléíadásra!

Dc azért még megkísérlem, hogy itt-
hon találjak munkát, Nincs, Közben
hallgatom a barátokat: Spanyolország?
Baromi jól Hogy irigylünk! Neked min-
dig mindcn olyan könnyen sikerül'

Bármennyit is alszom a döntéshoza-
tal előtt - bár inkább csak forgolódom
éjszakánként -. bármennyi pozitiv ér-
vet keresek cs találok. rádöbbenek.
hogy feleslegesen töltöm vele az időm.
Ezer, a külföldi munka mellett szóló ér-
vet is összegyűjthetek, mindhiába.
szemben azzal az egyetlen ténnyel.
hogy én itthon akarok maradni, itthon
boldogulni, itthon olyan munkát talál-
ni, amit szerctek. Dc mihez kezdjek. ha
nincs munkám? Se pénzem.

Uniós tagság ide vagy oda, a munka-
vállalást papírok intézése ugyanazokon
a hivatalos csatornákon keresztül törté-
nik, mint amikor még kívülröl kukucs-
káltunk feléjük. Az ügyintézés admi-
nisztrációs ideje minimum négy hónap.
Nem egészen négy hónapig tart a mun-
kanélkülí-segélyem folyósítása is. Elkez-
dődik a versenyfutás az idővel. A vissza-
számlálás. Közben pedig tájékozódom a
Spanyolországban hivatalosan munkát
vállaló magvárok helyzeteról. számáról.
És továbbra is keresem a munkát itthon.
Ilátha az utolsó pillanatban találok vala-
mit! Hátha' Mert akkor maradok'

Indonéz pap Budatétényben
Marselinus Ghie atya mísszionárius-
ként a verbita, az Isteni Ige Társasága
rend papjaként érkezett Magyarország-
ra. A szerzetesi hivatást hazájától igen
mcssze gyakorolja, és a filozófiai, teo-
lógiai tanulmányok után 2002-ben
szentelték pappá.

A missziós szerzetes hármas fogadal-
ma a szegénység, a tisztaság és az enge-
delmesség. Noha Brazíliába, Mexikóba
vagy Németországba vágyott, végül ide
került 2002 júliusában. Lányi Béla, a
verbirák tartornányfónök-hclycttese be-
számolt arról Czene Gábornak (Népsza-
badság, 2004. december 24.), hogya
budatétenyi tanulmányi házban a hazai
paphiány enyhítésére érkezett egy ar-
gentin, egy indonéz és egy indiai szer-
zetes is, akik Marcell atyával együtt is-
merkednek a magyar nyelvvel és ké-
szülnek itteni szolgálatukra. Rövidesen
- mivcl igen jól haladnak a nyelvtanu-
lassal - önállóan dolgoznak majd plé-
bániákon. Marcell atya Kiskunfélegy-
házára kerül, ahol a háború előtt szin-
tén múködötr vcrbita rendház. A mesz-
szíról érkezest nemcsak a paphiány in-
dokolja Lányi Béla szerint, hanem az is,
hogy az elmúlt évtizedekben az egyház
igen zárkózottá vált. .Fóként az idős
plébánosok alkalmazkodtak nehezen a
politikai változásokhoz. nagy részük

még mindig bizalmatlan a külvilággal.
Pedig ma már nem elég a templomok-
ban várni a híveket, a papoknak kell
kimenniük az emberek közé. Máskü-
lönben az egyház nem jut el a társada-
lom összes csoport jához, és úgy jár.
mínt a munkásosztállyal, amely kicsú-
sz ott a kezeból. A reformátusok az
idén utcai fesztivált rendeztek Buda-
pesten, ahová vendégként a verbirákat
is meghívták. Cigányok is jöttek a fesz-
tiválra, de csak egyetlen emberrel áll-
tak szóba Marcell atyával. A romák
többnyire a fehérek intézményének te-
kintik a templomot. ahol nekik semmi
keresnivalójuk. Elenyészően kevés a
közülük való pap, a cigányok lelki
gondozásában ezért nagy segítséget je-
lenthetnek a színes bórú lelkipászto-
rok. Ugyanez igaz az egyre népesebb
kínai vagy vietnami katolikus közössé-
gekre is. l. .. 1 A katolikus egyház az első
olyan nemzetközi és multikulturális
szervczet a világon, ahol senkinek nem
a származása vagy a bórszíne, egyedl"
csak a hite szárnít. A magyar történe-
lemben a vallás erősen összefonódott
a nemzeti érzéssel, ezért is van jelento-
sége annak, hogy ázsiai vagy dél-ame-
rikai papok szelgalnak nálunk. A nem-
zeti érzés is fontos, de nem válhat kire-
kcsztóvó.
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Vita a menekültek be (nem) fogadásáról

A szeretet ünnepévé átkeresztelt karácsony és Jézus szüle-
tési ünnepe környékén egymásnak üzengetnek - az olvasók
épülésére és kevésbé a döntéshozók meggyözésére - a me-
nekültekkel hivatalból és a civilként foglalkozók. Persze nem
kizárt, hogy a döntéshozók is olvasnak újságot az ünnepek
alatt, de mert a hivatal és a jogvédök vitájába politikusok,
közéleti szereplök eddig nem kapcsolódtak be, csak az olvasók
szűkebb-tágabb köre számára lehet érdekes, vajon miért
csökken a magyarországi menedéket kérök száma, milyen

különleges okok miatt veszik útjukat inkább Szlovákia,
Csehország felé évente tízezernyien, és vajon miért nem
sikerül a töredéknyi ide vetödövel emberségesen, kiszámít-
hatóan bánni. A vita hivatali szereplöi szerint ez nem így
van, az emberi jogok napján kiadott belügyi közlemény sze-
rint éppenséggel a menedékkérök, a nök, a gyermekek és
a migráns családok jogaira külön is figyelemmel vannak.
A kétféle álláspontot röviden összefoglaljuk (bövebben lásd
Népszabadság, 2004. december 11., 20., 23., 28., 30.).

M. ]-I. Nelli még 1990-ben jött Magyar-
országra akkor másfél éves kislányá-
val, és itt zománcozómunkásként dol-
gozott. Megismerkedett egy magyar
férfival, és házasság lett belőle. Két
gyermekük született. és az asszony
1994-ben bevándorlási engedélyt kért,
de azt a hivatal elutasította, rnondván:
kevés a kirnutatott havi jövedelme. Ma-
radt tehát, ami előtte is: turista. Tíz
éven át havonta járt pecsételni a határ-
ra, akkor ez jog követő magataltás volt,
egészen addig, amíg a vízurnmentessé-
gi megállapodással az idegenrendészeti
szabályok meg nem változtak. Ugyan
200'í-ben a jogszcrűtlenül itt élők am-
nesztiában részesülhettek. ha családi
kapcsolatok fCízték az országhoz, ám
:'\elli az amnesztiával nem élhetett, pe-
dig rendezni akarta jogállását.

A Magyar Helsinki Bizottság jogászai
fellebbeztek a határozat ellen, de a hi-
vatal CHÁH) elutasított a kérelmet, mert
addigra az asszony már nem élt együtt a
férjével. Nem jószántából, hiszen egyik
nap arra ért haza. hogy a férj szexuáli-
san molesztálja kiskorú lányát. Feljelen-
tette, és a férjet megrontásért két év és
hat hónap szabadságvesztésre ítélték. A
férj a maga módján állt bosszút: eladta a
család feje felől a házat. Az asszonyt az
anyaotthonból azzalutasították vissza,
hogy nem magyar állampolgár. A két
kicsivel nem talált al bérletet. A megron-
tott kislányt pedig a gyámhatóság inté-
zetbe küldte. Hiába volt az asszonynak
alkalmi munkája. senki sem volt hajlan-
dó bejelenteni. Pedig most már uniós
polgár feleségeként munkavállalási en-
gedélyre sincs szüksége. Így kényszer-
ből nevelőszülőknél helyezte el a két
gyereker. ő egy tanyán lakik, dolgozik,
onnan látogatja rendszeresen a két ki-
csit. Most azonban megkapta a felszólí-
tást: távozzon az országból december
végéig. 14 éve jött el Romániából, ott
teljes bizonytalanság várna rá. A férj
most szabadul, és ha rátalál az asszony-
ra, az élete is veszélyben lesz. sőt a gye-
rekek biztonságáért is aggódni kell.
Családi erőszak elleni védelem, gyer-
meki jogok, családban nevelkedés joga
- mindezek semmit scm jelentenek ma
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Magyarországon. A hivatal szerint
ugyanis Nellinck "sem családi körül-
ményei, sem további magyarországi tar-
tózkodását nem érinti" a tartózkodási
engedély elutasítása, hiszen turistaként
bármiker visszajöhet. Ez csak egyetlen
példa a rendészeti szabályok írott szö-
vegének és a nemzetközi vállalások
szellemének kettős mércéjére, de a jog-
védők még szamos esetet sorakoztat-
nak fel: a menekültek is ugyanilyen ki-
szolgálratottak Az elmúlt években a ké-
relmezők száma drasztikusan csökkent,
2002-ben 6400 ember kért menedéket
Magyarországon. míg 2003 december
elejéig már csak 1493 m. A menekülök-
nek ugyanis azzal kell számolniuk,
hogy vissza küldik őket, ahogy például
egy iraki terhes asszonyt Ukrajnába,
ahol nincs esélye a védelemre. Esetleg
egy évre idegrendészeti őrizetbe kerül-
nek itt a kérelmezók, bár az ENSZ Me-
nekültügyi Féíbiztossága már többször
sürgette e gyakorlat felszámolását.

Az uniós csatlakozást követően 217
esetben ismerték el, hogy a más tagál-
lamban jelentkező kérelmezök már
Magyarországon is benyújtották a ké-
rclrnüket, majd innen továbbutaztak.
Miért maradnának, ha például a debre-
ceni bcfogadóállomásról az utcára
tesznek ki menekültként elismert csa-
ládot: egy koszovói albán asszonyt,
négy gyerekkel, köztük egy fogyaté-
kossal, mert a jogszabály szerinti tar-
tózkodási idejük már letelt.

A fogyatékos gyermeket intézetben
helyezték el, a család többi tagjának sem
sokkal fényesebbek a kilátásai. A vajda-
sági magyarok sem igen élvezik az in-
tegrációs programokat, bár nagy sajtó-
nyilvánosság hatására kaptak ígéretet a
méltányos hivatali bánásmódrá. Segítség
nélkül nem tudnak önállóan boldogul-
ni. Öt hónap alatt a 124 kérelmezőnek
csak a töredéke kapta meg a letelepedé-
si engedélyt nekik így nyomban el kel-
lett hagynluk il befogadóállomást, noha
semmilyen hatóság nem segített nekik
az önálló életkezdésben. A befogadot-
tak pedig hazatérhettek. hiszen "Szerbi-
ában rendeződött a helyzet", biztonsá-
gos ország, csak elvérve érkeznek 011-

nan mcnckültként méltányosságból elis-
mcrhetó emberek, mint például a Sötét
család. A tartózkodási jogosultság a szü-
ló-gyermek kapcsolat biztosítása érde-
kében jogilag ma sem biztosított, a tör-
vénymódosítást tavasszal a parlament
elutasította. Íb'Y B. Marianrit is felszólítot-
ták, hogy újszülött gyermekét hagyja
hátra, és távozzon Magyarországról.
Szoptatni, pelenkázni, gyermeket nevel-
ni nyilván turistaként is lehet. .

A hivatal képviselője szerint a jog-
védők állításai megalapozatlanok.
I\'em igaz, hogy minden magyar kércl-
mezéít visszaküldenek Szerbiába Az
ügyintézők mérlegelnek, és a határo-
zatok indoklásából derül csak ki.
hogya magyarok elleni atrocitások
szórványos, egyedi esetek-c. Az idei
37 magyar nemzetiségű szerbiai kérel-
mező közül ugyanis hetet menekült-
ként elismertek. nyolcat clutasítottak.
heten az eljárás alatt eltüntek, tizen-
négy ügy pedig még folyamatban van.
Cáfolták, hogya 144 befogadott jogál-
lású vajdasági magyarnak csak a töre-
déke kapott tartózkodási (letelepedé-
sj?) engedélyt miniszterí rnéltányos-
ságból. Mert nyolcvanari már meg-
kapták, bár lehet, hogy még a határo-
zatot nem vették kézhez. (Ez persze
az összesen 540 vajdasági magyar lét-
számához képest még mindig töre-
dék, akiket már 2000-ben sem akart a
hatóság támogatní, jogállásukat tartó-
san, segítséggel rendezni.)

A befogadott státus megvan ása mi-
att (rnivcl Szerbiában rendeződött a
helyzet) a jogállás rendezésére persze
nem nyílt mód, hiszen a miniszteri
méltányosság csak abefogadottakra
vonatkozott. A menedéket kérelme-
zők száma azért csökken - bár a csat-
lakozás előtt az ellenkezéíjét jósolrák
-, merr Magyarország továbbra scm
celország. Az amnesztia nyújtotta le-
hctőséggel inkább kínai vállalkozók
éltek, mert ők igazolni tudták, hogy
rendelkeznek a megélhetés, letelepe-
dés feltételeivel.

Kéíszcg Ferenc röviden egy (ál)kér-
desben foglalja össze véleményét: ved-
[uk vagy elhárít juk a rncnekülókct?
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A hónap idézete

Tanács István a szórványban élő nemzetiségekről elmélkedik a népszavazás
délutánján, akiknek eltűnését, nyelvvesztését, többség be beolvadását ugyan-
úgy tudomásul veszi a politika, akár magyarországi románokról vagy éppen
romániai magyarokról van szó. "Sokan úgy állítják be: az egynyelvűség,
egykultúrájúság elérése vagy megőrzése valamilyen abszolút érték. Magyar-
országon is a legtöbben természetesnek veszik, hogy az itt élő nemzeti ki-
sebbségek szinte visszavonhatatlanul asszimilálódnak - nemigen kapnak se-
gítséget ahhoz, hogya színes és toleráns többkultúrájú közösségek több
nemzedéken át is fennmaradhassanak. De ugyanez a helyzet a szornszéd or-
szágoknak azokon a vidékein, ahol szórványban él a magyarság - és mellet-
tük. bár kisebb számban. több mint egy tucat másféle kisebbség. [' .. l Gyaní-
tom. a szemlélettel van baj: gyakorlatilag mindkét politikai oldal gondolkodá-
sa lemond a szórványról, határon innen és túl egyaránt. A jobboldal jajveszé-
kelve úgy tekinti a diaszpórát. mint valami sírt. hol nemzet süllyed el. A bal-
oldal. amely retorikájában istenít valamilyen utópisztikus multikulturalizmust.
a létező multikulturalizmussal nemigen tud rnit kezdeni. A periférián - egy-
előre még virágzó - battonyai, verseci, zsornbolyai multikulti a határ egyik ol-
dalán sem ér meg annyit, hogy elegendő segítséget adjon ahhoz. hogy aki
magyar nyelven akar tanulni a Bánságban. az ki tudja fizetni a buszjegver.
amivel elviszik a még megmaradt magyar nyelvű iskoláig. A battonyai rornán
óvónő kisunokája anagypapával szerbül beszél, az utcabeli gyerekekkel ma-
gyarul. Háromnyelvu lesz. amint a szülei, nagyszülei, erőlködés nélkül meg-
tanulja mindegyiket, és elfogadja a különbségeket. Az egynyelvűség elvá-
laszt, a többnyelvűség összeköt, fenntart stabilitást és békeséget. Nekünk azt
a multikulturalizrnust kellene védenünk, ami nekünk jutott." (Népszabadság,
2004. december 23.)

Megemlékezés
Az Országgyűlés 2004. december 13-án, vita nélkül fogadta el a délvidéki ma-
gyarokkal szemben a kollektív bűnösség elve alapján elkövetett véres cselek-
mények 60. évfordulóján címmel benyújtott országgyűlési határozatot.

"Az Országgyűlés, megerősítve a Ma-
gyar Köztársaság elkötelezettségét az
alkotmányban lefektetett demokrati-
kus alapjogok. a demokrácia és a hu-
manizmus eszmei iránt, határozottan
elítélve mindenfajta diktatórikus rend-
szert, illetve díktatúrára való törekvést,
amely megfosztja állampolgárait az
emberi méltóságtól és elidegeníthetet-
len szabadságjogaitól, a következő ha-
tározatot hozza:

l. Az Országgyűlés elítéli a II. világ-
háború során és azt követően a kollek-
tív bűnösség elvére alapozott politikai
döntéseket és erőszakos cselekedete-
ket, amelyekkel egyéneket, egyes nép-
csoportokat, közösségeket megsemmi-
sítettek, lakóhelyük elhagyására kény-
szerítettek. emberi és politikai jogaikat
korlátozták. Ezek sorába tartoznak a
délvidéki magyarok elleni 60 évvel ez-
előtt, a jugoszláv katonai kezigazgatás
alatt elkövetett véres cselekmények.

2. Az OrszággyCílés megrendülten
emlékezve szolidáris az 1944 októbere
és 1945 nyara között megkinzott, ki-
végzett, szülőföldjéről elűzött és kon-
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centrációs, valamint kényszermunkatá-
borokban fogva tartott ártatlan áldoza-
tokkal, a több tízezer magyar hallottal.
hozzátartozóikkal és leszármazottaik-
kai, valamint valamennyi túlélővel.

3. Az Országgyűlés sürgeti, hogya
térség országainak szakértői együttes
munkával tárják fel az itt élő népek kö-
zös történelmének összefüggéseit, dol-
gozzák fel és mutassák be eseményeit.
Kiemelkedően fontos a közclmúlt tör-
ténéseivel való foglalkozás. mert az je-
lentős mértékben segítené a szembené-
zést a múlttal, és megnyithatja az utat a
történelmi traumák feldolgozása felé.

4. Az Országgyűlés kifejezi azt a re-
ményét, hogy a totalitárius rendszerek
térségbeli bukását követően mintegy
másfél évtizeddel szükebb és tágabb
régiónk háborúktól és társadalmi ka-
taklizmáktól annyit szcnvedctt népei
számára megnyílik az út, hogy az egy-
ségesülő Európában újra megtalálják
méltó helyüket, és nyelvükkel, kultúrá-
jukkal újból részt vehessenek sokszínű
kontinensünk fejlődését szolgáló együtt-
működésében.

Civil pályázat
A Nemzeti Civil Alapprogram nemzet-
közi kapcsolatokkal és európai integrá-
cióval foglalkozó kollégiuma pályáza-
tot hirdet határon túli magyar szervcze-
tekkel való együttműködési progra-
mokra, mintegy 56,5 millió forint erejé-
ig. A benyújtasi határido 200'). január
51., b; feltetele. hogya programok
2005. május 31-ig megvalósuljanak.
Részleres információk a www.nca.hu
vagy a www.allamkíncstar.gov.hu hon-
lapokon találhatók.
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Műszótár a belügyi igazgatás részére

J 928-ban ezzel a címmel jelent meg dr. Szathmáry István, a Belügyminisztéri-
umba szolgálattételre be rendelt vármegyei főjegyző kézikönyve, amelyet a mi-
niszter maga ajánlott napi használatra az igazgatási dolgozóknak. Ez a mára
megsárgult kiadvány 3 pengő 60 fillérért hozzáférhetővé tette a legfontosabb
igazgatási kifejezéseket, ideértve az állampolgárságra, abevándorlásra és
toloncolásra vonatkozókat .

A mai világban is jól jönne egy hason-
ló világos összefoglaló, nemcsak az
igazgatásban működőknek, dc az új-
ságíróknak és a közszereplőknek is.
A kiadvány egy sorozat része volt, és
a kitűzött célok között kifejezetten
szerepclt a magyar nyelv szabályai-
nak c területen való erősítése.

"A külföldieknek a magyar korona
országai területén való lakhatásáról
szóló 1903 évi V re, akivándorlásról
szóló 1909 évi II. t.c. és az útlevélügy
szabályozása tárgyában alkotott 1903.
évi VI. t.c. rendelkezései, és az azok-
han szcrepló közigazgatási müszavak
a belügyi közigazgatást szintén a leg-
közelebbről érdeklik. Mindezen tör-
vények múszavaínak egybeállításánál
természetesen figyelemmel kellett
lennem arra is, hogya trianoni béke-
szerzódés folytán ez idó szerint nin-
csenek hatályban az említerr törvé-
nyeknek azok a rendelkezései, ame-
lyek a magyar korona országainak
minr egységes államterületnek közjo-
gi fogalmán alapultak."

Néhány szocileleet idézünk

..Állampolgárság az állam kötelékébc
való tartozás. Az állampolgári minőség
mint jogállapot a hozzá fúzödö politi-
kai jogok és kötelezettségek folytán el-
sősorban közjogi szempontból bír
ugyan jelent6séggel. de emellett ma-
gánjogi és büntetőjogi szempontból is
hoz létre bizonyos jogi különbségekct.
A külföldieknek az állarnpolgároktól
elréró jogállását többnyire nemzetközi
viszonosságori alapuló speciálls törvé-
nyek szabályozzák.

A magyar állampolgárság megszer-
zésére és elvesztésére vonatkozó jog-
szabályokat az 1879. évi L. t.c. tartal-
mazza. A Trianonban 1920. évi június
-i-én kötött és az 1921 évi XXXIII.
törvénycikkel a magyar állam törvé-
nyei kozc iktatott bé kcszcrzódés
nemcsak az ország területének nagy
részét. hanem az azokon lakó népes-
séget is elszakította a magyar állam
kötclékéből. Az idézett békeszerző-
dés VII. címének 61-66. cikkei tartal-

OLTALOMKERESŐK 2004. DECEMBER

mazzák az állampolgárságról szóló
azokat a rendelkezéseket. amelyeket
az ország megcsonkítása kövctkczré-
ben felmerült állampolgársági ügyek-
ben az 1879. évi L. t.C. rendelkezései-
t61 eltérőleg alkalmazni kell Az ál-
lampolgárság megszerzése módjaít is
törvény állapítja meg. Eszerint a ma-
gyar állampolgárság megszerezhet6:
1. leszárrnazás, 2. törvényesítés, 3
házasság, 4. honosítás által (1879 évi
L. t.c. 2-6. §). A bonesitás a magyar
állampolgárság megszerzésének az
a módja, amidőn a külföldi kellően
felszerelt folyarnodványa alapján ho-
nosítási iratot nyer, és a magyar ál-
lampolgársági esküt vagy fogadalmat
leteszi.

A honosítás kérdésében a belügy-
miniszter dönt s a honositasi okiratot
ő állítja ki (1879. évi L. t.c. 6-ll. §). Az
optíó az 1921. évi XXXIII. t.c.-be ikta-
tott trianoni békeszerződés 63 és 64.
cikkében szabályozott eljárás, amely-
nek alapján: 1. joga volt azoknak,
akik a békeszerződés folytán magyar
állampolgárságukat elvesztették, an-
nak az államnak állampolgárságát
igényelni, amelyben illet6ségük volt,
miclótt illetóségüket az átcsatelt terü-
leten megszerezték, 2. akik a béke-
szerződés folytán az osztrák-magyar
monarchia valamely utódállamának
nemzeti kisebbségéhez tartoztak. jo-
guk volt annak az utódállamnak ál-
lampolgárságát igényelniük, amely
utódállamban a lakosság többsége
ugyanazt a nyelvet beszéli, és ugyan-
ahhoz a fajhoz tartozik, mint ők. Az
optionak az illetéSség alapján gyako-
rolt neme a szerzödés életbeléptétól
számított egyévi, a faji hovatartozás
alapján gyakorolt módja pedig 6 hó-
napi határidőhöz volt kötve.

Az állampolgárság elvesztése az ál-
lampolgárság mcgszúnésc, melynek
okait a törvény állapítja meg. Eszerint
megszünik a magyar állampolgárság:
1. elbocsátás, 2. hatósági határozat út-
ján, 3. távolléttel, 4. törvénvesítésscl
vagy 5. házasság által. Az 1879 évi
L. t.c. 20. §-ban felsorolt öt okho.: já-
rult újabban az 1921. évi XXXIII. t.c.-be
iktatott békeszerződés 61. cikke.
amely a magyar állampolgárság törne-

ges elvesztését vonta maga után
azokra nézve, akik az országtól elcsa-
tolt területek valamelyikén bírtak
községi illetéSséggel.

Az elbocsátás esetén az érdekelt fél
folyamodványa alapján a belügymi-
niszter a folyamodór (esetleg nejér és
kiskorú gyermekeit) a magyar állam
kötelékéből elbocsátja. A magyar ál-
lam kötelékéből való elbocsátást ki-
mondó és igazoló okmány az elbo-
csátási okirat, amelynek kiadására a
belügyminiszter az illetékes. Távol-
léttel a magyar állampolgárság akkor
veszíthetó el, ha valaki a magyar kor-
mány (vagy a volt osztrák-magyar
közös miniszterek) megbízása nélkül
a magyar korona területének határa-
in kivül tartózkodik.

A magyar állampolgárságnak tá-
vollét által történt elvesztését a bel-
ügyminiszter mondja ki.

Az állampolgárság visszanyerése a
magyar állampolgári minóség helyre-
állításának különleges módja, amely
automatikusan akkor következik be.
ha a magyar nönek külföldivel kötött
házasságát az illetékes bíróság ér-
vénytelennek nyilvánítja (1879. évi L.
t.c. 37. §-a).

A visszahonosítás a magyar állam-
polgárság megszerzésének különle-
ges módja, amely azokra a külföldi-
ekre nyer alkalmazást. akik eredeti-
leg magyar állampolgárok voltak, dc
azt bármely okból elvesztették. A 110-

nosításról annyiban tér el, hogya
visszahonosításért folyamodó fél ké-
relmét a belügyminiszter a törvény-
ben felsorolt esetekben teljesíteni. s a
folyamodót a magyar állampolgárok
közé visszavenni köteles, míg a ho-
nosítás kérdésében legjobb belátása
szerint dönthet (1879. évi L. t.c.
38-44.§-a).

fl teioándorlo olyan egyén, aki tartós
kereset céljából külföldre távozik
(1909. évi II. t.c.). A belügyminiszter a
honvédelmi miniszterrel egytértöleg
adja ki a kivándorlásí engedélyt. amely
a katonai szolgálati kötelezcttség alatt
állót a kivándorlásra jogosítja. Az álta-
lános védkötelezettségen alapuló had-
sereg megszünése, a véderőnek új ala-
pokra fektetése folytán az 1903. évi VT.
t.c. 4. §-ának a) pontja és az 1909 évi
II. t.c. 2. §-ának b.) pontja részben ha-
tályát vesztette, 5 a kivándorlási enge-
délyek tekintetében a 63 520/1922
B.M. szárnú belügymíníszterí rendelet
intézkedései irányadók.

Folitatás a 8. olda lu ll)
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Műszótár a belügyi igazgatás részére

(Folytatás a 7 oldalról)

A kivándorlók szállítására engedélyt
a belügyminiszter adja ki, e hatosági
okirat az engedélyest arra jogosítja.
hogy kivándorlók szállításával üzlet-
szerűen foglalkozzék.Az engedély el-
nyerésének feltételeit a törvény állapít-
Ja meg.

A kivándorló és a szállító vállalko-
zó közötti jogviszonyt szabályozó
írásbeli szerződés alaki és tartalmi
kellékeit is az 1909. évi II. t.c. rende-
zi. Mindehhez szukséges volt az útle-
vél. amely a külföldre utazó magyar
állampolgár részére kiállított hatósági
okirat. mely a magyar határ átlépése-
re jogosít, s egyúttal szemé!yazonos-
sági igazolványul szolgál. Érvényes-
ségéhez ez idő szerint mindazon álla-
mok leülképviselete részéről való elő-
zetes láttamozás (vízum) kell, ahova
az illető utazni készül, s amely álla-
mok területén keresztül utazásának
végső célját eléri (1903. évi VI. t.c. az
útlevélügyről és a 70.000/1904. B.M.
számu rendelet).

A kiállításáért szedhető díj nagyságát
a belügyminiszter rendeleti leg állapítja
meg (2.í9246/1925. B.M. szárnú kör-
rendelet) Az útlevelet a törvényben
meghatározott belföldi hatóságok, míg
a külföldön tartózkodó magyar állam-
polgárok esetében a külképviseletek,
konzuli hivatalok és a tiszteletbeli kon-
zulátusok is jogosultak.

Vízumlottó
Évente számítógép sorsolia ki azt az öt-
venezer főt a www.dvlottery.stage.gov cí-
men bejelentkezettek közül, akik ugyan
formálisan semmilyen vízumfeltételnek
nem felelnek meg, árn az amerikai sok-
színűség politikája jegyében mégis be-
vándorló vízumot nyernek. A bejelentke-
zés az USA nagykövetsége szerint ingye-
nes, így az ezzel ellentétes levelek, felhí-
vások gyanút keltenek (legfeljebb a kér-
dóív angol nyelvű kitöltéséért kérhetnek
fizetséget). Az újabb jelentkezési határ-
idó január 7-én jár le .

A kiutasítás a rendőrhatóságnak az
az intézkedése, amellyel a külföldi ál-
lampolgárt az ország területéről kitiltja,
esetleg kényszer útján is eltávolítja. A
kiutasítás feltételeit az 1903. évi V t.c.
10. §-a és a 200000/1925. B.M. szám ú
rendelet 15.§-a állapítja meg. Ezzel
szemben a toloncozás megelőző rend-
őrhatósági intézkedés. amelynek célja
az. hogyaközbiztonságra veszedel-
mes belföldi egyént illetőségi községé-
be továbbítsa, a külföldit pedig saját ál-
lamának területére szállítsa. A tova szál-
lítás hatosági őrizet alatt megy végbe a
belügyminiszternek a toloncrendsza-
bályok tárgyában 1885. évi február hó
14-én 9389/BM. szám alatt kiadott ren-
delete értelmében.

A külföldi fogalmába tartozik min-
denki, aki a fennálló jogszabályok ér-
telmében nem magyar állampolgár. A
külföldieknek az állampolgároktói el-
térő jogállását az egyes törvények sza-
bályozzák. A magyar állam területén
való lakhatásuk tekintetében az 1903.
évi V t.c, és a 200.000-1925. B.M. szá-
mú körrendelet rendelkezései az irány-
adók. A lakhatás bejelentése a külföl-
dinek arra vonatkozó elhatározása.
hogy az ország területén akar állandó-
an lakni. Ezt a szándékát a külföldi vi-
déken a rendőrhatóságnak, Budapes-
ten a székesfőváros tanácsának beje-
lenteni köteles.

A lakbatási hizony/at arról kiállított
hatóság: igazolvány, hogy a külföldi

valamely község területén való állandó
lakási szándékát bejelentette, s a ható-
ság a bejelentést tudomásul véve.
ittlakását engedélyezte 0903. évi V t.c.
1. §-a és 200.000/1925. B.M. számú ren-
delet 8-9. §-a).

A tartózkodási engedély reridórha-
tósági igazolvány, amelyet az a kül-
földi köteles megszerezni, aki az or-
szág területén nem akar ugyan állan-
dóan lakni, de ideiglenes itt tartózko-
dása két hónapon túl terjed (a B.M.
szárnú rendelet 7. §-a) A települési
engedély a községi hatóság arra ,'0-

natkozó véghatározata. amellyel az
ezért folyamodó egyénnek az állandó
letelepedést megengedi. A honpol-
gárok letelepedését az 1886. évi XXII,
t.c.9 §-a. míg a külföldiekét az 1903
évi V t.c. 16. §-a és a B.M. számu ren-
delet 12. §-a szabályozza.

Államjelző tábla a nemzetközi ú/-
igazolvány alapján közlekedó gépjár-
művekre illesztett tábla, amelyen
nemzetközi megállapodás szerint bi-
zonyos nagybetű jelzi az illető orszá-
got, ahonnan a gépjármű való. A Ma-
gyarországot jelző H betűt az 1910-
ben kiad ott 57.000 belügyi rendelet
50. §-a határozta meg.

A nemzetközi útigazolvány a gép-
járművek részére kiadott okmány.
amely egyrészt a gépjárművek for-
galomképességének és a vezető jogo-
sultságának igazolására szolgál, más-
részt az idegen államok területén va-
ló közlekedésre jogosír. Magyar gép-
járművek részére ennek kiállítására a
Királyi Magyar Automobil Club jogo-
sult. "

•

'.. . A lap kiadását és megielenését
, az Európai Menekültügyi Alap támogatta.
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