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A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
VilI. évfolyam 1. szám 2002. január

Az idegenrendészeti őrizet
végrehaitásáról

2002, január l-jén lépett életbe az ide-
genrendészeti eljárásban elrendelt őri-
zet végrehajtásának részletes szabálya,
amely - most először - az igazságügyi
és a belügyi tárca vezetőjének közös
rendeleteként jelent meg [27/2001, (IX,
29) BM-IM együttes rendeletl. Az új
rendelet az 1995-ben kiadott IM rende-
let helyébe lép, ám szárnos részletkér-
dést. nem tisztáz, mert azokról majd a
büntetés-végrehajtás országos pa-
rancsnoka, valamint a határőrség veze-
tője fog intézkedést hozni,

Fő szabály szerint az őrizetest a helyi
határőrségi fogdában kell elhelyezni,
Kivételesen, ha a külföldi szándékos
bűncselekmény elkövetése miatti sza-
badságvesztésből szabadult, vagy biz-
tonsági okokból egyéb szempont me-
rül fel, az őrizetes férfit Nagyfán, az őri-
zetes nőt pedig Pálhaimán helyezik el
büntetés-végrehajtási intézetben, ille-
tőleg a két országos parancsnok által
kijelölt egyéb helyen, A fertőző vagy
kórokozó külföldit másutt, kozelebb-
ról meg nem határozott helyen tartják.
További érdekesség, hogy kískorúakat
CI 8 év alattiakat) is őrizetben tartanak,
lehetőleg hozzátartozójukkal együtt,
kivéve, ha a közös elhelyezés" az elkű-
lönítésre vonatkozó, jogszabályban
meghatározott előírást sért", Mivel a
jogszabály szintjét és az eltérés indokát
nem határozták meg, ez csekély bizto-
sítékot nyújt. A befogadás előtt orvosi
vizsgálatot tartanak, továbbá tájékoz-
tatják a külföldit - nyilván a kiskorú a-
kat is - jogaikról és kötelezettségeik-
ról, írásban" vagy szóban", anyanyel-
vén vagy az általa értett nyelven, A szó-
beli tájékoztatás tényét a jegyzőkönyv-
be kell feljegyezni, és azt a külföldi is
aláírja, "Írástudatlan őrizetes szóbeli
tájékoztatása két tanú jelenlétében tör-
tenhet. A tanúk a jegyzőkönyvet saját
kezűleg aláírják." A tanúknak vajon ér-
teniük kell a külföldi vagy a tájékozta-
tást nyújtó nyelvén?

Az őrizetben lévőt étkezési, tisztasá-
gi felszereléssel, ágyneművel kell ellát-

ni, sőt szekrényt is kijelölnek a számá-
ra, A lakóhelyiségben az őrizetesre leg-
alább személyenként 5 négyzetméter
mozgástérnek és 15 köbméter légtér-
nek kell jutnia, A napi háromszori ét-
kezés során 10 900 joule tápanyag ot
kell adni, míg a szoptató mamák nak és
a terhes anyáknak (és/vagy?) "naponta
fél liter tejet",

A fogdában lévő személy biztonsági
felügyelet mellett, de ellenőrzés nélkül
(ez mit jelent?) tarthat kapcsolatot jogi
képviselőjével (csak az őrizet elrende-
lésével kapcsolatosan), konzuljával,
ügyésszel, ombudsmannal, az ENSZ és
az Európa Tanács illetékes képviselőjé-
vel, továbbá" a kirendelt párfogóval,
ha fiatalkorú", Nekik telefonálhat is, de
az egyéb telefonjait biztonsági okból
ellenőrizhetik. Látogatót 30 (legfeljebb
60) percig fogadhat.

A külföldi mos magára és takarít ma-
ga után, egyébként rádiót hallgat, tévé-
zik, beszedi a magánál tartható gyógy-
szereit vagy levelet ír. Kérésére kivéte-

lesen (temetésre, házasságkötésre),
őrizet mellett elhagyhatja a fogdát. A
fogdában élés, tartás, őrzés és ellátás
költségeit a szabadulásakor köteles
megtéríteni, noha annak összegét elő-
re sem Ő, sem más nem ismeri Caz őri-
zetes tartás ának költségét a Határőrség
országos parancsnoka, illetőleg a bün-
tetés-végrehajtás országos parancsno-
ka által meghatározott éves tartási költ-
ség alapján kiszámított napi tartási ösz-
szeg figyelembevételével kell kiszámí-
tani").

A határőrségről
A határőrség határrendészeti feladatait
ellátó egységeinek illetékességét janu-
ártól átalakította a belügyminiszter
[3012001, (XII. 1.) BM rendeletl. A ren-
delet részletezi az egyes határörizeri ki-
rendeltségek illetékességi területét, a
tíz igazgatóság hoz tartozó átkelőhe-
lyek listáját, valamint az igazgatósá-
goknak a határterületen kívüli illeté-
kességi területét.

Érdemes felhívni a figyelmet arra,
hogyahatárőrség idegenrendészeti és
nyomozó hatóságait külön jogszabály
határozza meg, A határátkelőhelyek
megnyitásának feltételei [305/2001,
(XII, 27,) kormányrendelet] között fel-
bukkant egy új testület, a Határellenőr-
zési Tárcaközi Bizottság, amely figye-
lemmel kíséri az egységes határ-ellen-
őrzési rendszer létrehozását célzó kor-
mányzati intézkedések megvalósulá-

sár, így például a repülőtéren (légi ha-
tárátkelőhely) a schengeni belső, illet-
ve a külső légi járatok utasainak fizikai
szétválasztását lehetővé tevő folyosók
kialakítását. Az EU-csatlakozás idő-
pontjában ugyanis "a külső határokon
csak e rendelet előírásainak megfelelő
határátkelőhelyek működhetnek" ,

A határterületen a vadászat, határví-
zen a közlekedés sajátos szabályai [mó-
dosítva a 4312001, (XII 27) BM-FVM
együttes rendelettel) közé tartozik, hogy
"személyek államhatáron való áttévedé-
se, határrendsértes esetén a helyszín vál-
tozatlanul hagyása mellett azonnal érte-
sit ~ni kell az illetékes határőrizeti kiren-
deltséget", Mivel ez általános szabály, jó,
ha a határőrizéti szervek illetékességéről
szóló rendelettel a kezünkben indulunk
a határ mellé horgászni, vadászni vagy
madarászní.



N\unkaügyi egyezmények
Kihirdették a magyar-román gyakor-
nokok cseréjéről és a magyar-román
szezonális munkavállalásról szóló
megállapodásokat.

A magyar-román gyakornokok cseré-
jét lehetővé tevő egyezményt [245/2001.
(XII. 15.) kormányrendelet] a két ország
kormánya még 2000 májusában írta alá.
A három évre szóló, de "hallgatólago-
san" meghosszabbítható megállapodás-
ban foglaltakat 2002. január l-jétőllehet
alkalmazni. A felek célja, hogy" előse-
gítsék a fiatal munkavállalók szakkép-
zettségének, nyelvi ismereteinek és kul-
rurális értékeinek a gazdagításár", ha az
illető 18-35 év közöttí állampolgár, a
másik országban munkaviszony kereté-
ben munkát vállal és képzettségét leg-
alább kétéves képzés keretében szerez-
te (szakmunkás/) .

A lehetőséget évente legfeljebb
700-700 fő élvezheti (ki nem töltött ke-
retet másik évre átvinni nem lehet).
Ennyien kaphatnak ugyanis munkavál-
lalási engedélyt, mégpedig úgy, hogy
maguk keresik meg a másik országban a
leendő munkáltatójukat, bár ehhez a
szerződő fél közígazgatási szervei is se-
gítséget adhatnak (munkaközvetítés,
megfelelő tájékoztatók). A munkaválla-
lási engedélyt viszont már ingyen állitják
ki (mivel a hazai szabályok szerint a
költségeket a munkáltatónak kellene vi-
selnie, a kormány ily módon támogatja a
mu nkál tatókat) , soron kívül, nem vizs-
gálva a hazai munkaerő-piaci kínálatot.
Ugyanakkor a szükséges oklevelek, or-
vosi igazolás stb. illetékét a gyakornok
fizeti. A munkavállalási engedély konk-
rét munkahelyre szól, és legfeljebb 12
hónapra adják ki, amely további 6 hó-
nappal hosszabbítható meg. Ezt követó-
en azonban a gyakornoknak haza kell
térnie. Ám ha akiadott engedélyben
szereplő munkáltatónál valamely okból
megszűnik a munka, a gyakornok a
munkaközvetítö segítségével kereshet új
munkáltatót, hogya 12 hónapos idősza-
kát kítöltse.

A gyakornokokra alkalmazni kell a
meglévő magyar-román szociálpoliti-
kai egyezményt, továbbá a gyakornok
a hazai munkavállalókkal azonos jogo-
kat élvez a munkajogi szabályok szem-
pontjából (bérezés, munkavédelem, já-
rulékfizetés).

Szintén januártól alkalmazhatók a
magyar-ro mán szezonális munkaválla-
lásról szóló megállapodásban foglaltak
[8246/2001. (XIU5.) kormányrendeletl.
Az egyezmény olyan állampolgárok-
nak nyújt a másik országban legfeljebb
6 hónapos, meg nem hosszabbírható
munka vállalást egy-egy naptári éven
belül, akik azt munkaviszony kereté-
ben végzik, és "amely a munkál tatótól
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függetlenül fennálló, működési körön
kívül eső okok miatt, évszakokhoz
idényhez és meghatározott esemé-
nyekhez kötődő feladatok elvégzé-
sére irányul". Ennek alapján évente
8000-8000 fő kaphat munkavállalási
engedélyt, ha találnak megfelelő mun-
káltatót. Egyebekben a feltételek azo-
nosak a gyakornokokra vonatkozó
szabályokkal. Érdemes tudni, hogya
végrehajtásért a Gazdasági Minisztérium
a felelős, az egyéb eljárási ügyekben
pedig a Foglalkoztatási Hivatalban le-
het érdeklődni (esetleg annak megyei
kirendeltségénél) .

A munkaügyi szabályokhoz kapcso-
lódik, hogy januártól a munkaügyi ellen-
őr azt is ellenőrizheti: vajon a munkálta-
tó a munkaviszony létesítése előtt (pél-
dául felvételi beszélgetés, hirdetésre je-
lentkezés, pályázat elbírálása, rnunka-
szerződés feltételeinek megbeszélése)
nem jár-e el diszkriminatív módon
(2001. évi CXIII. törvény). Mivel gyako-
ri, hogya menekült, bevándorolt diszk-
riminatív eljárásban részesül, noha meg-
felel a feltételeknek, adunk egy jó taná-
csot: vigyen magával egy munkaügyi el-
lenőrt, az összesen négyszázból bizto-
san talál egyet, amelyik ráér!

Egész évben
ingyenes!

Valamennyi általános iskola és kö-
zépiskola szervezhet látogatást a
magyar korona és a budai Millenáris
Park meglátogatására [113912001.
(XII. 26.) korrnányrendelet]. A cso-
portos utazás esetén a vasúti menet-
jegy ingyenes (ez vonatkozik az
adon iskolában tanuló külföldi diá-
kokra, menekültekre is), és a látoga-
tásért sem kell fizetni.

A korona megtekintéséért csak-
ugyan nem kell fizetni. Ellenben a
Millenáris Parkban látogatható kiál-
lításért a Milleráris Kht. még a szer-
vezett iskolai csoportoktói is 300
Ft/fő belépődíjat szed (Budai Pol-
gár, 2002. január). Ezért igen ügyes
a karácsony napján kelt határozar a
park meglátogatása mindig is ingye-
nes volt, a kiállításról pedig nem
szól a kormány. A MÁVmeg majd el-
számolja abevéreleinek kiesését a
termelési támogatás keretében.

MENNYIBE KERÜL?
2002. januártól új díj táblázat alapján kell fizetnie a küHöldinek, ha
vízumot, tartózkodási engedélyt vagy egyéb okmányt kér, függetlenül
attól, hogy azt megkapja-é. Néhány gyakoribb tétel (a teljes táblázatot
közli a 35/2001. (XII. 22.) BM-KüM rendelet melléklete).

OLTALOMKERESŐK 2002. JANUÁR



Menekültügyi statisztika
Az elmúlt évben Magyarországon menedéket kérők számá-
nak alakulása nemcsak azért érdemel figyelmet, mert újabb
fordulatot vettek az események Afganisztánban, hanem
mert 2002 januárjában új jogszabályok tömege lépett életbe.
Ezek hatása bizonyára megmutatkozik a statisztikákban is.
A következő táblázatokban az ENSZ Menekültügyi Főbiz-
tossága adataira támaszkodtunk.

A menekültügyi hatóság ügyfelei (2001)

1. II. Ill. IV. Összesen
n.év n.év n.év n.év

Úi kérelmez5k 1855 1987 2870 2842 9554
[Ijárás alatt eltűnt 1109 1077 1244 1702 5132
Meghozott döntések száma
(az előző évben kérelmezők 1794 1961 2198 2638 8591 (100%)
ügyeinek óthúzódósóval)
[bből
• menekültként el~merést nyert 45 38 52 39 174 (2%)
• befogadottként elismerést nyert 85 62 65 78 290 (3,4%)
• visszautasttott kérelmező 555 784 837 819 2995 (34,9%)
Döntésre várt (az előző évről
áthúzódóval együtt) 4147 4676 6396 7031

A táblázatból látható, hogy viszonylag egyenletesen nőtt
az új kérelmezők száma, és ezzel lépést tartott azoknak az
aránya, akik eltűntek az eljárás alatt. Valószínűleg ügyükben
nem született érdemi döntés, hanem megszüntették az eljá-
rást. Ok a kérelmezőknek mintegy a felét tették ki. Mivel
nem ismert, hogy az előző évről mennyi ügy húzódott át
2001-re, nehéz a többi adatot egymáshoz viszonyítani. Min-
denesetre igen nagy lehetett az ügyhátralék, ha a meghozott
döntések száma a "maradék" kérelmezők számának duplá-
ja volt, noha az új érkezők fele eltünt.

Ami ennél is izgalmasabb: vajon mekkora a menekültek
elismerési aránya' Ez a meghozott érdemi döntések számá-
hoz viszonyítva sem haladja meg a 2 százalékot, míg az

Menekültek és befogadottak

• 1998. Ill. hó - 2000 közölt.

adott évben érkezőkhöz viszonyítva az 1,3 százalékot. Ha-
sonlóan eltér abefogadottak elismerési aránya, mert az ösz-
szes meghozott döntés alapján majdnem 4 százalék az elis-
merési arány, míg az adott évben érkezők között csak 3 szá-
zalék: A kérelmezők harmadának nem sikerül valamelyik
elismeresi kategóriába bekerülni. Ők nyilván - ha nem tűn-
nek el- az idegenrendészeti hatósághoz kerülnek (vissza).

Az összehasonlításból is kitűnik, hogy csökkent a mene-
déket kérelmezők és vele együtt a védelemben részesülők
abszolút száma. Nincs tehát ok arra, hogya védelmet kérők
emelkedő létszámára vagy arányaira hivatkozva hozzanak
szigorító jogi, igazgatási vagy ellátási Intézkedéseket.

OLTALOMKERESŐK 2002. JANUÁR

A menedéket kérők főbb csoportjai
Csupán két csoportot emelünk ki a menedéket kérők tar-

ka csoportjából, így az afgánokat és a jugoszláviaikat. Míg
az előbbiek száma fokozatosan növekedett, sőt 2001-re ará-
nyuk az összes kérelmező 45 százalékát is elérte, az utób-
biak száma igen gyorsan csökkent.

Év Afganisltánból Jugoslláviából

1998 1077 3217
1999 2238 4616
2000 2185 692
2001 4311 n, o.

A menekülteket befogadó állomáson élők száma
(2001)

A kihasználtságot látva két dolgot érdemes megjegyezni.
Egyfeló1 a több száz fő együttélése valójában személytelen-
né teszi az életet egy intézményben, így jó, hogy a kihasz-
náltság nem nőtt, különösen a nagyobb kapacitású állorná-
sokon. Másfelől nem érthető, vajon miért kellett annyi konf-
liktus árán újabb állomást nyitni Kalocsán, hiszen a számok
nem igazolták egyetlen alkalommal sem ennek szükséges-
ségét, Noha egy-egy állomáson volt telt ház, másutt még
akadt hely. A legnagyobb létszámot szeptemberben érték el
a bentlakók (2187 fó), de fura módon októbertől csökkent a
számuk, így szinte felesleges-
sé váltak a kalocsai férőhe-
lyek, novembertől pedig
visszaállt a korábbi átlagos
szint. Kétségtelen, hogy ezt
szeptemberben még nem le-
hetett látni, de érdemes a ta-
nu~ságokat legalább utólag és
a jövőre nézve levonni.

Végül lássunk néhány ada-
tot a Határőrség által fenntar-
tott közösségí szállások férő-
helyeinek legnagyobb szá-
máról (2001).

Közösségi szállás féröhely

Balassagyarmat 70
Gyor 40
Kiskunhalas 156
Nagykanizsa 45
Nyírbátor 100
Orosháza 25
Szombathely 280
Ferihegy 32

Összesen 748
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----------------------------------~r---------------------------------
A menekültek létfenntartásáról

Előző számunkban (Oltalomkeresők, 2001. december) be-
számoltunk róla, hogya Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal (BÁH), a januártól életbe lépő rendelkezésekre hi-
vatkozva, megvonja menekült családoktói az eredetileg öt
évre meghatározott a létfenntartási hozzájárulást, ha nem
felelnek meg az új szabályoknak. A Menedék Egyesület
választ kapott a hivataltói levelére, amelyben értelmezik
a meglehetősen kétértelmű rendelkezést, továbbá kifejtik
álláspontjukat.

Mivel véleményünket már
alapvetően kifejtettük, csu-
pán néhány rövid megjegy-
zés.

A jogszabály módosítása
érdekében összehívott egyez-
tetésen a társadalmi szerveze-
tek új, átfogo és más elvek
szerinti szabályozást javasol-
tak, amelynek középpontjá-
ban a beilleszkedési program
tervezhetősége és egy világo-

"A menedélqogrol szóló 1997 évi CXXXIX
tömény hatálya alá tartozó külföldiek ellá-
tásáról és támogatásáról rendelkező
25/1998. (Il 18.)Korm. rendelet módosítá-
sára /171/2001 (IX 26.) Korm. rendeletJ
az előzetes társadalmi egyeztetéseken el-
hangzottak figyelembevételével került sor. A
módosító leormányrendelet 29. §-a kimond-
ja, hogy az új rendelkezéseket a hatálybalé-
pést megelőzően folyósított és fel nem vett
pénzbeli ellátásokra és támogatásokra is al-
kalmazni kell. Ez olyan jogszabályi kötele-
zés, amely nem tesz lehetővé semmilyen át-
meneti időszakot azok számára, akiknek a
fent nevezett hozzájárulást már 24 hóna-
pon keresztül, vagy azt meghaladóan folyó-
sította a Hivatal.

A rendszeres létfenntartási hozzájárulás,
mint ahogy az a megnevezésébó7 is követke-
zik, csak egy eszköz, mely segít a napi lét-
fenntartási kiadások fedezésé ben, azaz
hozzájárul ahhoz, és nem kizárólagos lét-
alapként funkcionál. Meg kell emlitenem,

hogy a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993 évi III tömény és a
családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV törvény személyi hatálya a magyar
hatóságok által menekültként elismert sze-
mélyekre is leuerjed, uagyis ezen törvények-
ben szabályozott szociális ellátásokat, csa-
ládtámogatásokat - létfenntanásuk biztosí-
tása érdekében - a menekültek is igényélbe-
tik. Azok a menekültek tehát, akik a módo-
süás miatt januártól elesnek a rendszeres
létfenntartási hozzajárulástol, alakhelyük
szerint illeték es önkormányzathoz fordul-
hatnak segítségé/to (Erről egyébként az érin-
telteket folyamatosan tajéleoztatjuk.)

Itt szeretném megjegyezni, hogy a koráb-
ban hozott döntésekben, amelyek a rend-
szeres létfenntartási hozzájárulások oda-
ítéléséről, esetleg az összegek változásáról
szóltak, nem öt évre való jogosultságot álla-
pítottunk meg, hanem egy nevesített havi
összegre vonatkozó jogosultságot, melyet
eltérő rendelkezésig kellett folyósítani. "

san meghatározott magyar-
országi menekült-életpálya
kialakítása állna. Nem lehet
tehát arra hivatkozni, hogy
a társadalmi szervezetek ja-
vaslatára vonnak meg egy tá-
mogatást, ráadásul úgy, hogy
helyette a helyi önkormány-
zatok szűkös szociális forrá-
saiért versengők számát to-
vább gyarapítják a menekül-
tekkel. Továbbá, emenekült
családokban sok a gyerek. Az
ő letfenntartásuk is veszélybe
kerül, sértve a gyermeki jogo-
kat, mert a családi pótlék
köztudottan egyre keveseb-
bet ér, továbbá az önkor-
mányzati szociális ellátások
nyújtása a hatóság mérle-
geléséről függ, ráadásul nem
kapcsolódik össze semmiféle
beilleszkedési programmal.
Végül, ha aktív korúak válnak
rászorulttá , vajon hány ön-
kormányzat fog a felnőtrek-
nek kozmunkát szervezni, ha
még magyarul is alig érI a
menekültr

Mindezek alapján továbbra
. is bízunk a hivatal alapo-
sabb jogértelmezésében. mert
nem lenne jó senkinek scm,
ha a híradásokban a megfa-
gyott hajléktalanok mellett
utcára került menekültek
vagy funkcionáló családok-
ból állami gondoskodásba
vett menekült gyerekek buk-
kanának fel.

Közigazgatási per tartózkodási engedélyért
Január 23-ára tűzték ki a Fővárosi Bírósá-
gon a tárgyalást annak a nigériai férfinak
az ügyében, akinek HIV-fertőzöttségre
(közegészségügyet veszélyeztető beteg-
ség) hivatkozva nem hosszabbították
meg tartózkodási engedélyét. A Magyar
Hírlap (2002 január 23.) híradása szerint
a férfit e döntéssel elválasztanák magyar
feleségétól és gyermekeitől, sértve a csa-
ládi és a magánélethez. valamint a gyer-
meknek a családban való feInevelkedés-
hez való jogát, esetleg az egészségügyi
kezeléshez és ellátáshoz való jogot is, va-
lamint - a hazájában hiányzó kezelés mi-
art - a kínzás tilalmát.

A férfi egyébként egészségügyi ke-
zelés alatt áll, így tehát két szempont-
ból is magyarázatra és a körülmények
alap os vizsgálatára szorul a hatóság
döntése. Sajnos kevés még az olyan
ügy, amely az egyéni, családi körülmé-
nyek és az Alkotmányban, valamint a
nemzetközi emberi jogi egyezmények-
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ben vállalt kötelezettségek összevetése
alapján részletes indoklást adna. A fel-
peres ügyvédje is éppen ezt a körűlte-
kintést hiányolja, míg aBevándorlási
és Állampolgársági Hivatal (BÁH) sze-
rint minden körülményt megvizsgál-
nak, így a férfi lakhatási, megélhetési
körülményeit és a vele kapcsolatos
közbiztonsági kockázatot.

Ez klasszikus esete a "párhuzamos
monológnak" , hiszen a hivatal csak
egyetlen jogszabály rendelkezéseit is-
mételgeti, míg az ügyvéd a jogrendszer
átfogó és az emberi jogokkal összefüg-
gő jogalkalmazást firtatja, még akkor is,
ha a hivatalnak ezt az idegenrendészeti
jogszabály kűlőn nem rágja a szájába.

Az idegenrendészeti ügyekkel foglal-
kozók szerint nem ritka, hogy közegész-
ségügyi okra hivatkozva HIV-fertő-
zötteket kizsuppolnak Magyarországról.
Már 1988 óta több ukrán, román, brit és
nigériai polgár járt így, noha szerelmet,

családot, tanulást kellett itt hagyniuk, és
az orvosi szakvélemény szerint, kezelés
hiányában, néhány éven belül halál vár
rájuk (1V2, január 27.)

Bár újra szabályozrák a külföldiek
magyarországi tartózkodásának enge-
délyezéséről szóló eljáráson belül a
közegészségügyet veszélyeztető be-
tegségek meghatározását !48í2001.
(XII. 27.) EüM rendelet], a beutazás, a
vízumkiadás, a tartózkodási engedély
és a letelepedés egyaránt kizárt, ahogy
1994 óta, ha a külföldi tbc-ben, HTV-
fertőzésben, leprában, lueszbcn szen-
ved, esetleg tífusz- vagy paratífusz-
baktériumhordozó állapotban van. Az
ÁNTSZ megyei intézete végzi el a vizs-
gálatokat, és azt is megjegyzi, ha szerin-
te a betegség az itteni tartózkodás során
következett be. Hogy ezzel mit kezd a
rendészet, nem tudni, mert a tényállás
teljes körű felderítésében, mint látható,
nem igazán állnak jól.
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A hónap idézete
- Románokat keresnék - mondom a pulthoz a legkö-

zelebb ülő férfinak, de az csak a fejét csóválja.
- lU csak a mák betakarításakor meg a cirokszedés ide-

jén van dömpingje az alkalmi munkának, igaz, akkor
százszámra jönnek mindenhonnan az emberek, de az
egész kampány csak egyetlen hétig tart. Ebben a hideg-
ben nekünk sincs mit csinálni, nemhogy még a Románi-
ából érkezőkneki

- Semmit jót nem várok ettől a megállapodástól -
mondja egy lovas kocsival szemetet szállító férfi, utalva
az Orbán-Nastase-egyezményre. - Most persze még
semmi sem látszik, de ha majd elkezdődik a munka a föl-
deken, akkor kell megnézni, hány romániai dolgozik
majd a magyar határban.

- Korai lenne bármiféle következtetést levonni ennyire
az év elején az új jogszabályok hatásairól - állítja az oros-
házi határőr-igazgatóság parancsnoka. l. ..1 A tavaly decem-
berben hozott intézkedés, amely szerint a rornán állampol-
gárok 250 eurónak megfelelő valutával hagyhatják csak el
az országukat, csupán az első napokban vetette vissza az
átkelőhelvék forga Imát. A határ mentén élők leleményes-
ségére jellemző, hogy néhány nap után már három olyan
módszer ment át a köztudatba, amellyel az előírás teljesít-
hető. Az egyik, hogya rokonok összeadják a gyakran uta-
zó családtagnak a pénzt, amiből az illető egyetlen fillért
sem költ, csupán az útlevelével együtt viszi magával. Egyes
buszjáratokat közlekedtető vállalkozók a határátkelő előtt
kiosztják a szükséges pénzt az utasok között, amit az átke-
lés után a sofőr összeszed tőlük. Arról is hallani, hogy a ha-
tár közelében több helyen is kölcsönözni lehet az utazás-
hoz szükséges valutát, amit utóbb kamatokkal együtt kell
visszaszolgáltatni az utazónak.

- Minden csoda három napig tart - mondták erre a
dombegyházi italmérés törzsvendégei.

(Romhányi Tamás riport ja ,
Népszabadság, 2002. január 12.)

A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület 2001. december 19-én tar-
tott közgyülésén elfogadta 2002. évi költségvetését (17/2001. sz.
KGYhatározat) .:
A költségvetés o következő főbb bevételi tételekettortolmozzo:

A bevétel jellege Összege (Ft)
UNHCRproiekt támoaatás 54009000
PHAREproiekt 5379000
Pálvázatokból befoivó támooatások 2280000
• Holland Naavkövetséa (8000001
• Brit Naavkövetsén II 000 000)
• Fővórosi " 14RO 000\
Áthozatal maradvánv 2001-ről 1 626 000
Tervezett bevétel oz szio 1%-ból 500000

Ilsszes bevétel 63794000

A költségvetés o következö főbb kiadási tételeket tartalma IlO:

A kiadás ielleqe Összege (Ft)
Személvi kitizetés Ibér meobízási díi és iárulékail 22 327 900
Vásároh szolgáltatások (könyvelés, irodabérlés,
Do51a51b.adó vall 31705618
Doloai kiadások les7közök irodaszerek vásárlása adóval! 8867366
Egyéb kiadások projektek fenntartásával,

893 116működtetésével kapcsolatoson
Összes kiadás 63794000

A kiadások és o bevételek egyensúlyát fenn kell tartani, hiányt o költségvetésben nem ter-
veztek.

Jótékonyság
Remélhetőleg jó mulatság
lesz február 9-én a Genfi Ma-
gyar Egyesületben. A svájci
magyar nagykövetség és az
ENSZ-misszió munkatársai-
nak meghívásával farsangi
bált rendeznek, melynek be-
vételét (tombola is lesz) egy

Európai migrációs hálózat
Az amszterdami szerződés
közösségi hatáskörbe tette
a migráció kérdéskörének
szabályozását és politikája-
nak kialakítását. Így az uniós
polgárok mobilitás a mellett
a harmadik állam polgárai-
nak az Európai Unió terüle-
tére való belépése, tartózko-
dása, szabad mozgása kike-
rül a kormányközi együtt-
működés köréből, és arról a
jövőben csak a közösség
szervei dönthetnek. Ez per-
sze többéves folyamat, amely
érinti a társadalmi szerveze-
tek és a nemzeti parlamen-
tek szerepét.

Ezért a brüsszeli székhe-
lyű Migrációs Politikai Cso-
port (Migration Policy Group)
a tagállamok és a csatlakozó
államok közül néhányban
egy átfogó, a migrációs po-
litikát és a migrációs szabá-
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Iyok alkalmazását monito-
rozó hálózat kialakításába
kezdett.

A Migrációs Politikai Cso-
port a leendő magyarországi
partnerekkel 2002. január
1S-án Budapesten tartott

megbeszélést, ahol a felek -
így a Helsinki Bizottság, a
Menedék Egyesület képvise-
lői - jelezték készségüket az
intézményes együttműkö-
désre, a hálózatba való be-
kapcsolódásra.

Menedék-dij
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának budapesti képvise-
lete a 2001. évi Menedék-díjat a Fővárosi Bíróságnak ítélte
oda, az indoklás szerint 1999 óta végzett, kiemelkedően ma-
gas színvonalú tevékenységének elismerésére. Január 25-én
kisebb házi ünnepség keretében Stephan Berglund úr - a
még február l-jéig Magyarországon szolgáló, majd ezt köve-
tően Berlinben tovább tevékenykedő ENSZ-diplomata -
nyújtotta át az oklevelet és a vele járó összeget Gatter Lász-
ló úrnak, a Fővárosi Bíróság elnökének.

Gratulálunk, és bízunk abban, hogya díj újabb lendületet ad
a bíróságnak a következetes és alkotmányos jogértelmezés-
hez, valamint a genfi egyezmény menekülrfogalmának alkal-
mazásáhozl

észak-magyarországi falu,
Bánhorváti szegény család-
jainak megsegítésére és más
jótékonysági célokra fogják
fordítani.

Kár, hogy rövid a báli sze-
zon, hiszen lenne mire fordí-
tani az adományokat. Példá-
ul a menekültekre, akik szá-
mára az Egyesült Államok
budapesti nagykövete janu-
ár 24-én, a debreceni be-
fogadóállomáson nyitotta
meg a közösségi házat. Az
USA támogatásával felújított
épületben van varrógép, bi-
liárdasztal, számítógép vagy
éppen imaszoba, hogy min-
denki megfelelően eltölthes-
se az idejét. Mint a megnyi-
tón aBevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal vezetője
nyilatkozta: a bentlakóknak
bőven van ideje a menedék-
jogi eljárás alatt - nyilván
nem sokszor hívják vissza
őket a tényállás felderítésé-
re, részletes tájékoztatásra -
sőt talán utána is, mert nem
veszi idejüket igénybe a be-
illeszkedési program közös
előkészítése vagy ~ pszicho-
lógiai tanácsadás. Igy pedig
mégiscsak gyorsabban telik
az idő. A megnyitó mind-
ezek ellenére is vidám volt,
hiszen csak most kezdődött
el az igazi farsangi
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Módosultak a személyi jövedelemadó 1%-os
felajánlási szabályai (2001. évi (XIV. törvény).
Például a kedvezményezett szervezet nyilatkozhat
nrré], hogy köztartozásait - meghatározott
sorrendben - a támogatás összegéböl ki lehet
elégíteni.

Az APEH honlapján tájékozódni lehet a
kedvezményezettek nevéröl, székhelyéröl és az
adott év 1%-05 támogatásának együttes összegéröl.

Olvasnivaló
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
nem csak alkotmánybírósági bead-
ványokkal es ügyvédein keresztül küzd
az emberi jogok érvényesítéséért, ha-
nem hasznos kiadványokkal is. Így
szép kiállítású füzeteiben összefoglalja
a betegek jogairól, a szólásszabadság-
rói, az adatvédelemről vagy éppen az
eutanáziával kapcsolatos közérdekü
kérdéseket.

A TASZ legutóbbi, Köziratok címmel
megjelent kiadványa a fogyatékosok jo-
gairól szól. Mivel a menekültek, beván-
dorlók is részesei az emberi jogoknak
és persze az előítéleteknek is, nagyobb
feladatot jelent a migránsok érdekeinek
képviselete, ha történetesen fogyatékos
vagy beteg a külföldi.

A kiadvány hozzáférhető a szelvezet-
nél címén: TASZ, Budapest, XIV, Eszék
utca 8/b. 'll'/fax: 209-0046, honlapjuk
www.cő.hu/r-hclu/, e-mail címük:
tarsasag@elender.hu.

*
Az ENSZ Menekültügyi Fóbiztossága

új kiadványa A világ meneleultjeinek
helyzete 2000-ben címet viseli. A kötet
első alkalommal jelenik meg magyarul,
noha hasonló kézikönyvet már több-
ször adott ki a szervezet, elsősarban az
adott év eseményeit áttekintve. A vas-
tag kézikönyv a második világháború-
tói kezdődő menekültválságok régión-
kénti történetet, a legfontosabb nem-
zetközi összefüggéseket és az ENSZ-
nek mint szervezetnek a válságokban
betöltött szerepét dolgozza fel, renge-
teg adat, ábra, történelmi dokumentum
bemutatásával.

Ajánljuk a könyvet mindazoknak,
akik csak most ismerkednek a mene-
kültügy kérdéseivel, de azoknak is,
akik régóta foglalkoznak a nemzetközi
vándorlással, és esetleg csak egyadatra
vagy térképre van szükségük. A kiad-
ványról érdeklődjenek az ENSZ Mene-
kültügyi Fóbiztossága budapesti irodá-
jánál ('ll' 250-4444) Néhány példát
közreadunk a a 340 oldalas kézikönyv
sokoldalúságára (lásd a táblázatokat).
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Mely 54 ország tagja az ENSZ Menekültügyi Föbiztossága
Végrehajtó Bizottságának (EXCOM) 2000. január J-jén?

Uganda
~X~,""·~J~-l1~~~~i"]f:i:s;~~~'Jh~:~11it,r;~:;~?F~~~~

Kolumbia Vatikán (nem tagja az ENSZ-nek)

Kik voltak az ENSZ Menekültügyi Föbiztosai 1951-2000 között?

Kerekasztal a biztonságról
Az Európa Intézet január 23-án kerek-
asztal-beszélgetésre hívta a biztonság-
politikával foglalkozó külügyminiszté-
riumi, akadémiai és alapítványi szakér-
tőket.

Előadást tartott Sammerling Éva
(MTA Kisebbségkutató Intézet) a ki-
sebbsegí konfliktusokról és azok biz-

tonsági kockázatairól, Sik Endre (Nem-
zetközi Migrációs és Menekültügyi Ku-
tatóközpont) a menekültügy biztonsá-
got érintő néhány összefüggéséről,
Tóth Judit eSZTE) az EU-ban a bel-es a
külbiztonság összekapcsolódásának az
EU-csatlakozás szempontjaból jelenrós
kérdéseiről.
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Az EU-csatlakozásra készülve
Az EurópaiUnió Bizottságo 1998 óta éves jelentést készít, amelyben országon-
ként összegzi o csatlakozási munkálatok előrehaladását. A 2001. évi jelentés-
ből idézzük o menedékjogra és o migrációra vonatkozó főbb megállapításokat
"Az emberi jogok és o kisebbségek védelméről" szóló, valamint "A bel- és igaz-
ságügyek" dmü fejezetből. Tanulságos, hogy mely eredményeket tart jelentős-
nek o Bizottság, és mely ügyekben hív fel o helyzet javítására.
.,Az előző jelentés óta Magyarország
továbbra is tiszteletben tartja az emberi
jogokat és szabadságokat. Magyaror-
szág már részesévé vált a legtöbb fon-
tos emberi jogi egyezménynek. 2000
novemberében aláírta az Európa Ta-
nács Emberi jogok és szabadságok vé-
delméről szóló egyezményének 12.
jegyzőkönyvét, amely tiltja a diszkrimi-
nációt bármely indokkal, így a nem,
faj, bőrszín, anyanyelv, vallás, politikai
nézet vagy más vélemény, nemzeti
vagy társadalmi származás, nemzeti ki-
sebbséghez tartozás, vagyon, születés
vagy más srátus alapján.

Magyarország nem rendelkezik egy-
séges antidiszkriminációs törvénnyel.
Egy kodifikációs bizottságót létreho-
zott: az igazságügyi miniszter, amely fe-
lülvizsgálja a hatályos jog diszkriminá-
ció elleni rendelkezéseit a rendezés
igényével. A felülvizsgálat eredménye-
ként úgy tűnik, hogyajogalkalmazást
és a szankciórendszert kellene meg-
erősíteni és következetesen érvényre
juttatni. !. ..l

Az ombudsman előző évi jelentése
megállapítja, hogy növekszik a benyúj-
tott. panaszok száma (mintegy 12 szá-
zalékkal), amelyek zömét társadalmi
szervezetek és magánszemélyek ter-
jesztik elő. A panaszok zöme a jogálla-
miság és a jogbiztonság megsértéséhez
C1999-ben 379 panasz, míg 2000-ben
már 599), a tulajdonjog megsértéséhez
028, illetve 216), a legteljesebb testi
cs lelki egészséghez való joghoz (96,
illetve 153), az egészséges környezet-
hez való joghoz, valamint az emberi
méltósághoz és az élethez való joghoz
kapcsolódik. Ez magyarázható azzal,
hogy javult az ombudsman elérésének
lehetősége a lakosság körében, ugyan-
akkor jelzi, hogy javítani kellene e te-
rületeken a jogalkalmazás kereteit.

A hivatkozott időszakban jelentős
előrehaladás történt a menedékjog te-
rén, amennyiben a kérelmezők helyze-
te szárnottevóen javult. Fennmaradtak
a gondok az embercsempészet, a rend-
őrség magatanása és a fogva tartás kö-
rülményei terén.

A közvélemény előtt nincs nagy te-
kintélye a rendőrségnek. A rendőrség
tagjait gyakran gyanúsítják korrupció-
val, és gyakran megvádolják. hogy
visszaélnek hatalmukkal. Különösen a
nemzetközi jogi szervezetek jeleztek
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jogellenes, durva fellépést romákkal és
a külföldiekkel szemben. Összességé-
ben növekedett az önkényes rendőri
fellépéssel szemben a nemzeti és etni-
kai jogok országgyűlési biztosánál
2000-ben tett panaszok száma. A pana-
szos ügyek 70 százalékában nem foly-
tattak nyomozást, míg 30 százalékuk:-
ban jutott el birói szakba az eset. Sok
esetben nem jutottak el a bíróságra, és
emiatt függőben vannak az ügyek. !. ..l

Jelek mutatnak arra, hogy Magyaror-
szág növekvő mértékben vált tranzit-
és célországgá az emberkereskedelem-
ben. Ez ellen küzdve az ország együtt-
működik számtalan európai állammal.
Az emberkereskedelemért kiszabható
büntetés súlyosabb lett (tíz évig terjedő
szabadságvesztés), és a külföldi ember-
kereskedők kiutasíthatók az országból,
amint a 2001 májusában módosított, a
külföldiek beutazásáról és tartózkodá-
sáról szóló törvény életbe lép. Az áldo-
zatok jobb védelme érdekében létre-
hozták az áldozatvédelmi irodát és az
áldozatvédelmi alapot. Az áldozatok
védelméről szóló tájékoztatás hozzá-
férhető mindegyik rendőrkapitánysá-
gon.I. .. l

A legutóbbi statisztikák (ENSZ Mene-
kültügyi Fóbiztosság) szerint 2000-ben
a menedéket kérők száma jelentősen,
mintegy 32,2 százalékkal csökkent or-
szágosan (11 500 főről 7800 főre). A
kérelmek elbírálási ideje egy évre
csökkent (korábban ez két és fél év
volt), amely nagyjából megfelel az eu-
rópai átlagnak. 2000 közepe óta az el-
járási határidőket általában betartják.
Mintegy 2541 kérelmet nyújtották be
2001 első negyedében, amelynek felét
már elbírálták. A menedékjogi törvény
2001 májusában elfogadott módosítása
(életbe lép 2002 januárjában) számt.alan
változást jelent, így például a kísérő
nélküli kiskorúak ügyében. Megteremti
továbbá a dublini egyezmény alkal-
mazhatóságának jogi alapját. Lerövidíti
a menedékjogi eljárás időtartamát, mi-
vel felhatalmazza a menekültügyi ha-
tóságot, hogy döntsön az elutasított
kérelmező kiutasításáról. Az illegális
külföldieket 18 hónap helyett legfel-
jebb csak 12 hónapig lehet a határ-
őrség által fenntartott közösségi szál-
láson tartani a jövőben. A kormány
további erőfeszítéseket tesz, hogy
korszerüsítse a menedéket kérők és

az illegális külföldiek elhelyezési kö-
rülményeit. Az elhelyezési feltételek
többsége most már megfelel a minimá-
lis egészségügyi és alapvető ellátási
követelményeknek. Az elismert mene-
kültek társadalmi beilleszkedése azon-
ban még nehézkes, és a kormánynak
további megfelelő intézkedéseket kel-
lene vállalnia."

"A vizumpolitikát illetően vízum köte-
lezettséget vezettek be Belarussziával,
Bosznia-Hercegovinával, Moldovával,
Macedóniával és Oroszországgal szem-
ben. Az egységes vízumforma szem-
pontjaból az új idegenrendészeti tör-
vény, amelyet 2001 májusában fogad-
tak el, új vízummatricákat vezet be,
összhangban a közösségi jogi vívmá-
nyokkal. A 2002 januárjában életbe
lépő törvény lehetővé teszi a szemé-
lyes adatok cseréjét az együttműködő
idegenrendészeti hatóságok között,
valamint megfelel a "közös konzuli
utasítás" követelménveinek. E rendel-
kezések azonban csak a csatlakozástói
alkalmazhatóak. A közvetlen számító-
gépes hálózatot. amely elősegíti a ví-
zum kiadását, kiterjesztették 59 diplo-
máciai képviselerre és konzulátus ra.
A 91 konzulátusból 77 kapott hamis
okmányokat felismerő gépeket, szin-
tén megfelelve a közösségi vívmányok
szerinti feltételeknek a csekély kocká-
zatú államokban, míg 10 képviseletet
felszereltek infravörös kamerával és
monitorokkal. [,"l

A külső határok ügyében 2001 janu-
árjában átfogó fejlesztési stratégiát fo-
gadt.ak el a határátkelőkről. Ez 46 átke-
lő korszerűsítését határozza meg (az
ukrán, a jugoszláv és a horvát határon),
beleértve az összes szervet, amely az
ellenőrzésben érdekelt (határörség,
vám- és pénzügyi, állat- és növény-
egészségügyi hatóság). Az intézmény-
fejlesztést, a képzést és a személyzet
létszámának emelését is beleértve a
terv konkrét lépéseket tartalmaz. To-
vábbá, a kormány 2001 márciusában
elfogadott egy ún. schengeni akcióter-
vet, amely a közösségí vívmányok ki-
alakításának rendjét határozza meg.

Intézményi szempontból tovább
korszerúsítették a határon az infra-
struktúrát. A határőrizethez szükséges
infrakamerákat, a gyors mozgású hajó-
kat figyelő és a nyomozáshoz, felderí-
téshez nélkülözhetetlen felszerelése-
ket állítottak be 2001 júniusától. A te-
repjárók számát emelték, és a régiek
cseréjét biztosították. 2001 májusában
az Országgyűlés módosította a határ-
örízetí törvényt, megkülönböztetve a
belső és a külső határokat, tekintettel a

(Folytatás CI 8. oldalon)
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schengeni rendszer követelménveire.
Ugyanakkor a törvény egyes szabályai
csak akkor lépnek életbe, ha Magyar-
országot felhatalmazzák a jövőben a
belső határok ellenőrzésének felszá-
molására. A szomszédos országokkal a
határforgalom ellenőrzésről szóló két-
oldalú egyezmények tárgyalása folya-
matban van.

A határregisztrációs rendszert teljes-
sé tették valamennyi, rendszeresen
nyitva tartó szárazföldi határellenőrzé-
si ponton, valamint a nemzetközi repü-
lőtéren. Ennek eredményeként jelen-
tósen megnőtt az elfogott illegális
migránsok és járművek száma. Közös
határkapcsolati pont nyílt meg Hegyes-
halomnál 2001 júniusában az Ausztriá-
val megkötött kétoldalú egyezmény
alapján. Ez elősegítheti a határforgalmi
és migrációs ellenőrzést.

2000-ben mintegy 87 millió határát-
kelést jegyeztek fel, beleértve a 32 mil-
lió járművét is. 16 500 illegális határát-
lépést, 600 embercsempészést és 2900
hamis okmányt találtak, amely 6 száza-

lékos növekedést jelentett. Mindazo-
náltal az illegális határátlépés továbbra
is jelentős gond, és további erófeszíté-
sek szükségesek a jövőbeli külső hatá-
rok ellenőrzésének erősítéséhez, így
az ukrán, a jugoszláv és a horvát hatá-
ron. 2000-ben, az automatizált határát-
kelési rendszerben az utasok ellenőr-
zése egyszerűbbé és alaposabbá vált.

A határőrség jelenlegi létszáma 11
ezer fő, és jelentős erőfeszítéseket kell
tenni a kormány által kitűzött 14 ezer
fős létszám eléréséhez. A határőrök-
nek a közösségi vívmányok és idegen
nyelv ismeretére való képzését folytat-
ni kell. Továbbá a kormány megtette az
első lépést, hogy javítsa a köztisztvise-
lők életpálya- és fizetési rendszerét,
beleértve a rendészeti dolgozókét is.

Ami a migrációt illeti, előrelépés tör-
tént azáltal, hogy 2001 májusában elfo-
gadt.ák a külföldiek belépéséről és tar-
tózkodásáról szóló törvényt, beleértve
a harmadik állam polgárainak tanul-
mányi, foglalkoztatási és családi célú
beutazását, tartózkodását, valamint ki-
utasításuk eseten az egységes okmány
kiadását. Az új törvény bevezeti az

A Menedék Egyesület - kiemelten közhasznü szervezet - küldetése a nemzetközi vándor-
lásban részt vevő személyek, különosen a nemzetközi védelemre szoruló, Magyarországon le-
gálisan tartózkodó személyek (menedéket keresők, rnenekültek), továbbá a rászoruló külföldi
munkavállalók és bevándorlók társadalmi képviselete és jogi, társadalmi, kulturális integrációjá-
nak segítése konkrét emberbaráti célzott programok révén.

Feladataink teljesítése során nyújtott szolgáltatásaink, melyek hazánk egész területére
kiterjednek: álláskereső klubok múködtetése, munkaerő-piaci orientáció, tanácsadás szociális
ügyekben, ügyintézés, csoport- és klubfoglalkozások (felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt),
közösségí programok, pszichoszociális tanácsadás és terápia, tolmácsképzés

•ID/O-KAL TÖBB ESÉLYT A MENEKÜLTEKNEK
Amennyiben támogatandónak véti céljainkat, kérjük, szernélyí jövedelem-

adójának bevallásakor rendelkezzen adójának l%-áról szervezerünk
(pontosabban az általunk megsegítettek) javára.

Ez esetben töltse ki az adóbevallás mellékletét képező rcndelkczó nyilatkozatot:

A szervezet neve: Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
A szervezet adószáma: 18072165-1-43

Ezután a rendelkező nyilatkozatot helyezze egy szabványméretű borítékba, zárja le,
írja rá saját adószámát, majd helyezze a kitöltött adóbevallás mellé, és 2002. március
20-ig juttassa el az adóhatósághoz.

Gondoljon arra, hogy aki mindenét eloesxtette,
annak egy játékmackó ára is számít!

Segítségét köszönjük!

egységes tartózkodási engedélyt. 2000-
ben 34 017 070 külföldi lépett be jog-
szerűen az országba, 32 762 személy
rendelkezett huzamos tartózkodási en-
gedéllyel, míg 25749 fő ideiglenes tar-
tózkodási engedéllyel.

A törvény egyszerűsírette a kiutasítási
szabályokat is. Az egyszerűsített kiutasí-
tás alkalmazható azokkal a külföldiek-
kel szemben, akik jogellenesen léptek
Magyarország telületére , ha vonatkozik
rájuk a toloncegyezmény, és az élinlen
szernélyt a jogellenes belépését követő
15 napon belül elfogják. Eszemélyeket
az egyezmények értelmében 30 napon
belül vissza kell fogadni. L .. l

Magyarország folyamatosan célor-
szággá válik a menedéket kérők számá-
ra. 2000-ben a kérelmezök száma
11 500-ról 7800-ra csökkent. Ugyanak-
kor a nem európai országokból való ke-
relmezók aránya 6 százalékkal növeke-
derr. Legtöbbjük Afganisztánból, Iránból
és Bangladesből érkezett. 2000-ben 197
személyt ismertek el menekültnek, 680-
an kaptak befogadotti státust, míg 2930
kérelmet utasítottak el rendes eljárás-
ban. 48 személy kérelmét utasították el
nyilvánvaló megalapozatlanság miatt,
valamint 4916 ügyben szüntették meg
az eljárást. 2001 első negyedévében
2541 kérelmet nyújtottak be, és ezek
mintegy felében lefolytatták az eljárási.
A menedékjogi ügyhátralék csökkent,
és 2000 közepére már általában tartani
tudták a menedékjogi törvény szerinti
határidőket. E kedvező tendencia elle-
nére az illegális migráció növekedett
2000-ben. L .. l

A menedékjogi eljárásban 61 alkalma-
zott dolgozik, és 32 ügyintéző jár el. Az
eljárásban a döntéshozatal felgyorsítása
érdekében 25 fővel növelték a hivatal-
ban (BÁH) a letszámot. A hivatal által
hozott határozatok elleni felülvizsgálati
kérelmet a F6városi Bírósághoz kell be-
nyújtani, valamint onnan a Legfelsöbb
Bírósághoz. Átlagosan havonta 60-70 új
felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be.

A képzés folytatódott az érintett al-
kalmazottak körében. 2000-ben 5562
rendészeti munkatárs vett részt a szak-
mai képzésen, 3473 fő pedig nyelvi
képzésen, szemben az 1999 évi 929,
illetve 206 fővel."

(Fordította Tóth Judit)

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 Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
VIli. évfolyam 3. szám, 2002. március

Módosult gyermekvédelmi szabályok
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tör-
vényt szinte az utolsó pillanatban módosította az Országgyűlés. A február vé-
gén elfogadott törvény (2002. évi IX. törvény) megjelent a Magyar Közlöny
33. számában. A migránsok szempontjából jelentősebb, 2003-ban életbe lépő
szabályokat a következőkben foglaljuk össze.

• A törvényt alkalmazni kell az ország
területén tartózkodó magyar állam-
polgárokon kívül a bevándorolt és a
menekült gyermekekre, fiatal felnőt-
tekre és szüleikre, ha nemzetközi
szerződés másként nem rendelkezik.
A megfogalmazásból következik,
hogya törvény egészének hatálya
csak arra a külföldire terjed ki, aki
(1) menekült, bevándorolt gyermek;
(2) menekült, bevándorolt fiatal fel-
nótt: (3) az előbbi személyek bármi-
lyen jogállású szülője. A letelepedet-
tek teljes körét tehát a gyermekvéde-
lem nem érinti, kivéve a gyermeki
jogokról szóló E SZ-egyezményben
foglalt univerzális szabályokat.

• A rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás szabályait még alkalmazni kell
az Európai Szociális Chartában ré-
szes államok polgáraira (gyermek),
ha az idegenrendészeti szabályok
szerint jogszerűen tartózkodnak Ma-
gyarországon. (Erre a támogatásra a
hiányos anyagi fedezettel bíró lesz
jogosult, aki azonban az idegenren-
dészeti szabályok szerint aligha kap
vízumot, tartózkodási engedélyt, az-
az nem lesz jogszerűen tartózkodó.)

• Egyebekben az itt tartózkodó idegen
gyermekekre akkor alkalmazandó a
törvény, ha a gyermek védelme ezt
megköveteli, így ideiglenes hatályú
elhelyezésre vagy más ideiglenes ha-
tósági intézkedés megtételére szük-
ség van, mert csak így előzhető meg
a gyermek veszélyeztetése vagy kára.

• A külföldön tartózkodó magyar ál-
lampolgár gyermekekre és fiatal fel-
nőttekre és gyámügyeikre akkor
alkalmazzák a gyermekvédelmi tör-
vényt, ha személyes joguk alapján
kell eljárni (nemzetközi magánjog),
és személyes joguk a magyar.

• A gyermeknek joga van, egyebek
mellett, családi környezetében ne-

velkedni, továbbá védelemre a gyű-
löletkeltés, az erőszak es a pornográ-
fia ellen, valamint a kapcsolattartásra
a szülövel, még akkor is, ha annak
felügyeleti joga megszűnt. (Mindez a
gyermek szülőjének eltávolítása, az
idegenrendészeti intézkedések al-
kalmazása terén is nyilvánvalóan
irányadó.)

• Mivel a jövőben is gyermekvédelmi
intézmény a menekülteket befogadó
állomás és átmeneti szállás, az ott el-
helyezett gyermek veszélyeztetettsé-
gét kötelesek jelezni a gyermekjóléti
szolgálatnál, hatósági eljárást kezde-
ményezni a gyermek bántalmazása,
súlyos elhanyagolása, egyéb veszé-
lyeztető ok miatt. Ilyen jelzéssel és
kezdeményezéssei bármely, a gyer-
mek érdekeit képviselő társadalmi
szervezet élhet. A befogadó állomás.
átmeneti szállás és a gyermekjóléti
szolgálat is köteles együttműködni,
egymást tájékoztatni, hogy elősegít-
sék a gyermek családban nevelkedé-
sét, a veszélyeztetettség megszünte-
tését és megelőzését.

• Új intézmény a megyei/fővárosi
gyámhivatal szervezeti keretei közé
került gyermekjogi képviselő, aki ki-
emelt figyelmet fordít a különleges
ellátást igénylő gyermekek védel-
mére. Ilyen valószínűleg a menekült
gyermek is.

• Változnak a kiegészítő családi pótlék
jogosultsági, eljárási, a gyermek-tar-
tásdíj megelőlegezésének szabályai,
továbbá az állami nevelésből kike-
rült fiatal otthonteremtesi támogatá-
sának rendje. Szigorodtak még az
örökbefogadhatóvá nyilvánítás, va-
lamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátás megszüntetésének fel-
tételei. (Vajon a befogadóállomáson
elhelyezett gyermek önkéntesen ve-
szi igénybe az ellátást? Ha igen, úgy

az ellátást megszüntetik a házirend
súlyos megsértése miattl) Kibóvült a
gyermekjóléti szolgálatok feladat-
köre (például a területi szinrü mű-
ködteti az eseti gondnoki hálózarot).
A gyermekek átmeneti gondozása
legfeljebb 12 hónapig tarthat.

• A nevelőszülők között a specialis hi-
vatásos nevelőszülő a súlyosan pszi-
chés vagy disszociális tüneteket mu-
tató gyermekeket neveli, elősegítve
a családjába visszatérést is. Ugyan
nem említi a törvény, de a menekü-
lés kiváltotta stressz, átélt háború stb.
miatt a nevelőszülőt a menekült, ma-
gyarul nem tudó gyerekek nevelésé-
re is fel kell készíteni. Megszüntethe-
tő a nevelőszülői jogviszony, ha a
nevelőszülő külföldre kivándorol.
Ám ha a nevelöszülö a gyermeket
veri, éhezteti, a gyermek gondozását
elhanyagolja, a gyermeknek járó jut-
tatásokat másra fordítja, úgy csupán
"a működtető megkeresi a gyámhi-
valalt a gyermek új gondozási helyé-
nek kijelölése érdekében", a gyám-
hivatal pedig - az általános eljárási
határidőn belül - majd dönt a fel-
mondásról. Addig meg csak éhezzen
a gyerek, hacsak nem alkalmazzák
az ideiglenes hatályú elhelyezést a
veszélyeztetettség (bántalmazás, el-
hanyagolás, ha az a gyermek életét
közvetlen veszélynek teszi ki, fejlő-
désében helyrehozhatatlan károso-
dást okoz) láttán.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Módosul, gyermekvédelmi szabályok
(Folytatás az 1. oldalról)

• A hivatásos nevelőszülőről szóló ú]
fejezetben részletezik a nevelőszülő
díjazását, végkielégítését, szabadsá-
gát. Például a negyvenévi nevelő-
szülői szolgálat után jubileumi [utal-
mat kap az illető, amely öthavi díj-
nak felel meg. Szintén megváltoztak
a helyettes szülőre irányadó szabá-
lyok, és egyben hatályát vesztette a
helyettes szülői, nevelőszülői, hiva-
tásos szülői jogviszonyról szóló
150/1997 (IX. 10) korrnányrendelet.

• Módosultak a fiaral felnőttek utogon-
dozására, továbbá a gyermekotthon-
ra vonatkozó szabályok, így a fogya-
tékos, beteg, a súlyos pszichés vagy
disszociális tüneteket mutató gyer-
mekekkel kapcsolatos normák is.
A speciálls gyermekotthonban - leg-
feljebb két hónap ídötartamra - sor
kerülhet a nevelési felügyeletre, amely
szabadságkorlátozással jár (az inté-
zetet nem hagyhatja el, a kijelölt he-
lyen kell tartózkodnia, hozzátartozói-
val a kapcsolatot csak szűkebb kör-
ben tarthatja, gyógykezelésnek vetik
alá) A gyámhivatal e döntése azon-
nal végrehajtandó, és ellene felleb-
bezni nem lehet. A bíróságtói kell
kérni a felülvizsgálatot, amely nem
peres, egyfokú eljárásban dönt.

• A tízezernél több állandó lakos ú tele-
pülési önkormányzat köteles bölcső-
det, a húszezres gyermekek átmeneti
otthonát, a harmincezres családok

átmeneti otthonát, míg a negyven-
ezres gyermekjóléti központot rnű-
ködtetni. Bővült a megyei, fővárosi
és a megyei jogú városok gyermek-
védelmi feladatköre is. Az országos
örökbefogadási nyilvánrartást a Nem-
zeti Család-es Szociálpolitikai Intézet
vezeti, amelyet a gyermekvédelmi
szakszolgálatok látnak el rendszere-
sen a megfelelő adatokkal.

• A gyámügyi igazgatás ban is akadnak
kiigazítások, elsősarban a megyei
gyámhivatal hatáskörét és különö-
sen az illetékességi szabályokat ille-
tően. Például a titkolt terhességet vi-
selő nő bármely családi átmeneti ott-
honba befogadható, míg a megszült
gyermek örök befogadási eljárására a
születés helye szerinti gyámhivatal
lesz az illetékes. Szintén a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerintí
önkormányzat jegyzője jár el a gyer-
mek védelembe vétele érdekében.
Ugyanakkor a megyei gyámhivatal-
ban működnek a hivatásos pártfo-
gók, akik a fiatalkorúak felett látják
el a felügyeletet.

• A változások kiterjednek a különbö-
ző térítési díjak számítására.

Az idézett törvény módosította az örök-
befogadást, a gyámrendelést, a szülői
felügyeleti jog szünetelésére és meg-
szűnésére vonatkozó normákat.

Így örökbefogadó csak olyan nagy-
korú lehet, aki megfelelő tanácsadáson,
tanfolyamon vert részt, személyisége,

anyagi körülményei alapján alkalmas a
gyermeknevelésre, a gyermeknél leg-
alább 16, legfeljebb 45 évnél idősebb.
Rokon és házastárs gyermekének örök-
befogadása esetén a korkülönbségtól
és a felkészítő tanfolyam elvégzésétől
el kell tekinteni.

A szülö továbbra is hozzájárulhat az
olyan örökbefogadáshoz, amelyben a
vér szerinr.i szülő nem ismeri az örök-
befogadó adatait.

A szülö - akár már a szülés elótt
megadott - hozzájárulását visszavon-
hatja legkésőbb a gyermek hathetes
koráig. Legkésöbb a gyermek hathetes
korában, illetve a késöbb adott hozzá-
járulás időpontjában megszűnik a szülő
felügyeleti joga.

A változtatásokból sajnos nem tú-
nik ki, hogy bárki is gondolna a ma ín
kallódó külföldi gyerekekre, a magya-
rul nem értő, gondoskodásra szoruló
kiskorúakra. Nincs egyetlen rendelkc-
zés sem, amely legalább jelezné, hogy
a külföldi, menekült, bevándorolt
gyermek és szülője, hozzátartozója
miként kap tájékoztatást, hogyan lesz
nevelőszülő, gyám, miként működ-
nek együtt az érintett hatóságok, ki-
nek kell a külföldieket, magyarul alig
tudókat tájékoztatni, netán rendezni
örökbefogadásukat. Ki magyarázza el
nekik, miért van szükség a gyermek-
védelmi intézkedésekre? És miért nem
szerepel egyetlen rendelkezésben
sem, hogya menekülteket befogadó
állomás miként tevékenykedik gyer-
mekvédelmi intézményként, az ottani
sajátosságoknak megfelelóen? Várjuk
a választ.

Bizonyítás vagy valószínüsítés?
A Bírósági Határozatokban tették
közzé (BH, 2001/12.) a Legfelsőbb
Bíróságra eljutott menedékjogi kérel-
met.

A leatolileus. török állampolgárságú,
azerbajdzsán nemzetiségű asszony
kislányával 1999. szeptemberében. ille-
gálisan érkezett Magyarországra. Szep-
tember 30-án kérte menekültként elis-
merését. Az asszony kiskorú fia, A. S
pedig december 27-én nyújtott be me-
nekültként elismerés iránt kérelmet.
A két ügyet a hatóság egyesítette (noha
nincsenek életkori határok ebben az
eljárásban). 2000. január végén afiú
a kijelölt szálláshelyet engedély nélkül
elhagyta, ismeretlen helyre távozott.
Az asszony nyilatkozata szerint a fia
2000. febmár végén egy isztambuli
börtönből hívta fel a segítségét kérve,
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így lehetséges, hogy azóta is ott tartóz-
kodik.

Az asszonya kislánnyal 1999.
szeptember 10-én indult el hazájából
(Törökországból?), és 4-6 nap alatt,
egy kis fűtött teherautó ban, Bulgári-
án keresztül, illegálisari érkezett Ma-

gyarországra. Magát török személyi
igazolvánnyal igazolta. Két házassá-
gából és egy házasságon kívüli kap-
cso!atából (ez vajon miért fontos/)
három gyermeke született. A török ál-
lampolgárságot 1995-ben kapta meg,
második házassága révén. Törökor-
szágban 1992 óta élt (különböző
megszaleitásoleeal).

Menekülése okaként előadta, hogy
1992-ben Baleuban ismerkedett meg
E. Zi-uel, aki miniszter és a D. Pa rtisi
DYP vezetője volt. E. Z, meghívta az
egész családot, hogy vendéglőiben
főzzön (dolgozzon nála Törökország-

banr). Az asszony 1993-ban terhes
lett E. Z fiától, Z Z.-től. A politikus
apa nem akarta karrierjét kockára
tenni a házasságon kívüli kapcsolat
és gyermek miatt. Több esetben az asz-
szony életére tört (pisztolyt fogott rá,
az utcán próbálta eiútni). Az asszony
többször tett feljelentést a rendőrsé-
gen, sőt a titkosszolgálatnál is járt a
kislányával. A politikus apa, politikai
befolyásával uisseaélue, mindig meg-
akadályozta a feljelentések érdemi ki-
vizsgálását, sőt kozbenjárására az
asszonyt kiutasították Törökország-
ból. Először Bulgáriába ment, majd a
politikus emberei elől Jugoszláviába
(Belgrádba) költözött.

Z Z segítségével Prágába készült,
azonban az úton kirabolták őket. így
visszatért Bakuba az édesany jához,
ahol 1994. márciusában megszülte
gyermekét.
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Bakuban ismerkedett meg második
[érjéuel, aki szintén török állampolgár
volt. E házasság révén szerzett török
állampolgárságot. 1995-ben Törökor-
szágba költöztek. Férjétől 1996-ban el-
vált.

1999-ben földrengés volt, így az asz-
szony Bursába költözött, majd Anka-
rába. Itt találkozott 22-vel, aki azt
tanácsolta, hogy hagyja el az országot,
mert apja mindenhéppen üldözni fog-
ja őt és közös gyermeküket, sőt a föld-
rengés miatt még leonnyen "el is tűn-
tetbeti" őket. Ezért fogadta el Z 2
ajánlatát, hogy helikopteréuel induljon
el, embercsempészek segitségéuel.

"A kérelmező meghallgatása során
nem tett említést arra vonatkozóan,
bogyfaji, vallási vagy politikai okokból
bármilyen üldöztetésnek lett volna ki-
téve, menekülésnek kizárólagos okát
abban jelolte meg, hogy E 2 miatt az
élete állandóan veszélyben van. rr

A hatóság a menekültként elismerést
megtagadta. s a határozat leiterjedt a
két kiskorú gyermekre is. A bíróság le-
szögezte, hogy az 1993 évi LXXXVI
tv (Idtu.) 32. §-ának (1) bekezdésében
írt kiutasítási, visszairányítási tilalmi
ok nem állfenn. A határozat indolelá-
sa szerint " a kérelmező nem tudta iga-
zolni vagy valószínűsíteni, hogy vele
szemben a Genfi Egyezmény alkalma-
zásának feltételei fennállnae. Az asz-
szony politikai pártnak nem volt tagja,
vallásában nem akadályozták, hátrá-
nyos megkülönböztetésben nem része-
sült, zaklatásban. bántalmazásban
állítása szerint csak E. 2 emberei által
uolt részes házasságon kívüli kapcsola-
ta miatt. A kérelmező által előadottak
nem alapozhattálc meg részére a me-
neleültstátus megadását. sr

Az asszony kérte a határozat bírósá-
gi felülvizsgálatát, arra hivatkozva,
hogy az élete veszélyben forog, és sem-
miképpen sem akar családjával Török-
országba visszatérni.

A bíróság a kérelmet elutasította. Az
indoklás szerint "a hivatal a tényál-
lást a kérelmező meghallgatásával fel-
derítette, és valamennyi rendelkezésre
álló adategyüttes mérlegeléséuel helye-
sen jutott arra a következtetésre, hogy
a kérelmező menekültként elismerésére
nincs lehetőség. E 2 esetleges zaklatá-
sai nem minősülnek politikai csoport-
hoz való tartozás miatti űldoztetési ok-
nak. Megállapította, hogy a befogadott
status nem a jelen eljárás tárgya. "

Az asszony e döntés ellen fellebbe-
zeit. A Legfelsőbb BíróságtóI kérte a bí-
rósági végzés és a határozat hatályon
kívül helyezését, mert az őt ért üldözés
vallási és nem.zetiségi okokra vezethető
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vissza. Sérelmezte. hogy a bíróság nem
látta bizonyítottnak a menekültként
elismerés feltételeit, hogy a bizonyítási
teher kizárólag rajta nyugszik.

A Legfelsőbb Bíróság szerint a felleb-
bezés nem alapos. Ugyanis "a mene-
dékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. tv.
(Met.) 2. §-ának a) pontja és 3. §-ának
(1) bekezdése szerint meneeült az a
külföldi, aki igazolta vagy valószínűsí-
tette, hogy reá a Genfi Egyezmény ren-
delkezéseit alkalmazni kell, mert hazá-
ját faji, illetőleg vallási okok, nemzeti
hovatartozása, meghatározott társa-
dalmi csoporthoz tartozása avagy poli-
tikai meggyőződése miatti üldözése, az
üldöztetéstől való megalapozott félelme
miatt hagyta el, és ezért őt a meneleült-
ügyi hatóság menekültként elismerte.
A Met. végrehajtásáról rendelkező
24/1998. (II 18) Korm. r. 16. §-ának
(1) bekezdés a) pontjában foglaltak
értelmében a menekültügyi eljárás-
ban a kérelmezőnek kell igazolnia, de
legalább valószínűsítenie személyes
meghallgatásakor tett részletes, ellen-
mondásoktóI mentes és aggálytalari elő-
adásával azt, hogy reá (és családjára)
nézve az Egyezmény alkalmazható. "

A Legfelsőbb Bíróság szerint a hiva-
tal "a tényállást felderítette, és helyt-
állóan értékelte a kérelmező meneeü-
lésre vonatkozóan adott nyilatkozatát
is. A menekültként elismerést azonban
nem alapozzák meg a kérelmező által
E 2 zaklatásaival kapcsolatosan elő-
adottak, miuel az 1996. éuet követően
ilyenrtil a kérelmező nem tudott beszá-
molni, és afoldrengést követően megje-
lenő 2 2 figyelmeztetése sem elegendő
az üldöztetéstől való megalapozott
félelem valószínűsítésére. Az üldözte-
tés a kérelmező elmondása szerint sem
a Genfi Egyezmény szerinti okokból
történt. "

A Legfelsőbb Bíróság nem értett egyet
a bizonyítási teherrel kapcsolatos kifo-
gással sem. "A 105/1992. (XII 28.)
MTrendelet 13. §-ának (3) bekezdése
szerint a meneleültűgyi nem peres bíró-
sági eljárásban alkalmazható a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III tv.
(Pp.) 164. §-a, rnelynele értelmében:

a jelen bírósági eljárásban a kérelme-
zőt terhelte annak bizonyítása, hogy
a határozat nem jogszerű, mert
ImenekültkéntJ elismerése feltételeifenn-
állnak. Ennek bizonyítására azonban
nem került sor."

(LB, Kpkf. II. 40.156/2000)

Noha a jogeset leírása teszi ki a határo-
zat szinte teljes terjedelmét, néhány
tanulságot a jogi okfejtés önkorlátozóan
rövid és primitív jellege ellenére is le-
vonhatunk, túl azon, hogy az 1999 szep-
temberében indult ügyból 2000 végére
lett lezárt, és csak 2001 decemberében
közzétett jogeset. Így azt, hogy
(1) a bíróságnak nincs szüksége az

1951. évi genfi egyezményben sze-
replő fogalmak érdemi kifejtésére,
értelmezésére, netán nemzetközi
gyakorlatának (Kézikönyv) idézé-
sére. Sőt, a kérelmezőtől várja.
hogy kifejezetten hivatkozzon a
genfi egyezmény szerinti üldözési
okokra (netán végezzen el előtte
egy jogi tanfolyarnot),

(2) hasonlóan mellékes az Alkotmány;
(3) a tényállás felderítése egyenlő a ké-

relmező történetének leírásával, fel-
jegyzésével, azaz meghallgatásával;

(4) a valószínűsítés és a bizonyítottság
közöttí érdemi különbséget nem
hajlandó kifejteni a bíróság, ezért
egynek veszi, mégpedig ügy, hogy
a bizonyítottságot kéri számon. Te-
hát felemeli az egyébként törvény-
ben és nemzetközi egyezményben
adott enyhébb mércét;

(5) a kapcsolódó nemzetközi egyez-
mények (védelem a kínzás, család-
tagok szeparációja ellen) scm Je-
lentősek az eljárásban;

(6) a bizonyítási terhet egyértelműen a
kérelmezőre helyezi a bíróság,
mert a genfi egyezményt, a Kézi-
könyvet, a menedékjogi törvényt
egy rendelet (105/1952. (XII. 28.)
MT rendelet) megelőzi.

Talán a bíróságnak is kellene némi to-
vábbképzés, legalább a közigazgatási
bíráskodás névleges fenntartása érde-
kében .. ,
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Ausztriai magyarok
A Bécsi Napló legutolsó száma (2002/1.) hírt ad a Bécs és vonzáskörzetében
élő magyarok közösségi, kulturális életéről. Ezek között szerepel, hogya 1999
vége óta működik Bécsben a Bécsi Magyar Otthon (Schwedenplatz 2.), amely
előadásoknak, könyvtárnak, klubrendezvényeknek ad helyet. A népcsoporti jo-
gok alapján megszerzett kezdeti támogatás mintha veszélyben forogna, mert a
kancellári hivatal már nem nyújt segítséget a kulturális intézmény működteté-
séhez. Például azért, mert elég jómódúnak tartják már a magyarokat ahhoz,
hogy saját maguk gondoskodjanak a fenntartásról. Ezértmarad a közadakozás,
amelyhez az olvasóktól hozzájárulást várnak.

1995 júniusában a Városi Iskolatanács
Idegennyelvi Főosztályán járt több, a
magyar közösség életét szervező em-
ber, hogy kezdeményezze: a bécsi ál-
talános iskolákban gondoskodjanak a
magyar nyelv és irodalom tanításáról.
A szakfelügyelő támogatta a népcso-
port igényét, és a gyakorló pedagógu-
sok is segítettek a szervezésben a bi-
zalmatlan légkör ellenére, A munká-

nak most érett be a gyümölcse: ma 6
alsó tagozatos magyar csoport van, sőt
a polgáriba és a szakiskolába járó diá-
kok anyanyelvi oktatása is beindult.
Mivel a legtöbb magyar kisdiák gimná-
ziumban tanul tovább, felmenő rend-
szerben alakították ki a nyelvoktatást,
és mára csak az érettségi ügye maradt
megoldatlan, Magyar nyelvű érettségi
vizsgát a Kereskedelmi Akadémián

(Karlplatz) lehet tenni, egy korábbi
jogszabály értelmében, de a magyar
pedagógusok saját iskolaközpontról
álmodtak. 2001 szeptemberétől az
álom valóra vált: ott tehernek érettségit
a diákok, ahol a gimnáziumot is végez-
ték. Ez ma a Henrietteplatzon lévő
gimnáziumot jelenti, ahol a hallgatók
magyarul tanulnak és érettségiznek Az
osztrák Tanugyi Minisztérium engedé-
lye alapján nem más tanórák kárára ta-
nulnak a diákok magyarul, hanem ku-
lön óraszámot állapítottak meg erre,
Bécsben, ahol az ausztriai magyarok
(bevándorlók) harmada-fele él, ez min-
den iskolatípusban így van, Az általá-
nos és középfokú oktatás terén ezzel
a lépéssei már egészen közel a vágyott
cél, hogy az óvodától az érettségiig
lehessen magyarul tanulni, A lap közli
azoknak az iskoláknak a címét, nevér,
amelyekben magyar oktatás folyik 6-18
éves korúak számára,

Az EU-csatlakozásra készülve
Az elmúlt egy év alatt a kormány folytatta az "erőltetett
menetet" a jogharmonizádó rögös útján. Mivel évente leg-
alább kétszer áttekinti a munkák állását [lásd például az
1124/2001. (XI. 22.) kormányhatározatotl, érdemes fel-

A személyek szabad mozgása terén:

sorolni, mely hazai jogszabályok kiadásának volt legalább
egyik, ha nem döntő indoka a közösségi és uniós normák-
kai való összhang meg terem tése a kormány értékelése
szerint.

A hazai jogszabály száma Címe Megjegyzés

2001. évi C. törvény A külföldi bizonyítványok és oklevelek Részletezi, hogy mely végzettséget !ehet
elismeréséről kölcsönösen elismerni, lehetővé téve a képzett

rnunkavállalóknak (például ápolók, orvosok,
szülésznök, építészek, állatorvos ok)
az EU-ban a munkavállalást

2001. évi LXX, törvény Az egészségügyet, a gyógyszerellátást, Szintén a képzettség elismerését biztosítja,
a szociális ellátást érintő egyes törvények valamint a Közösségen belüli migráns
módosításáról alkalmazottak, családtagjaik szociális biztonságát

(noha az Európai Szociális Chartában
e pontokat nem vállaltuk)

2001, évi XXXIX törvény A külföldiek beutazásaról és tartózkodásaról Az uniós polgárok tartózkodását hivatott
biztosítani Magyarországon (irányelvek
"átvétele")

170/2001. (IX, 26) A külföldiek beutazásaról és tartózkodásáról Az uniós polgárok tartózkodását hivatott
kormányrendelet szóló törvény végrehajtásáról biztosítani (irányelvek, ajánlások,

állásfoglalások "átvétele")

25/2001. (Xl, 21.) A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról A schengeni (ránk még nem vonatkozó közös)
BM rendelet szóló törvény végrehajtásáról vízum érvénytelenítése rniatt tekintik

harmonizáltnak a rendeletet

27/2001 (Xl 29,) Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt A rendelet nem nevez meg egyetlen közösségi
BM-IM együttes rendelet őrizet végrehajtásának szabályai szabályt, amelyhez igazodni kíván, de

a kormány mégis felvette a listára

35/2001, (XII. 22,) A külföldiek beutazásával és tartózkodásával A rendelet nem nevez meg egyetlen közösségi
BM-KüM együttes rendelet kapcsolatos eljárási díjakról szabályt, amelyhez igazodni kíván, de

a korrnány mégis felvette a listára
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A bel- és igazságügyi együttmüködés terén:

A hazai jogszabály száma Címe Megjegyzés

2001. évi XXXIII. törvény A határőrizetről és a határőrségről szóló A belső határra vonatkozó szabályok "átvétele"
törvény módosítása

2001 évi XXXVIII. törvény A menedékjogi törvény módosítása A menekült fogalmának, az érdemi eljárásból
kizárásnak, az eljárás átadásának olyan
szabályai, amelyeket rövidesen újak váltanak
(állásfoglalások elveinek "átvétele")

2001. évi XXXIX. törvény A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról A harmadik állam polgárainak ("külföldiek")
belépési szabályait hivatott átvenni
(EK-rendelet, állásfoglalás, ajánlás, határozat
"átültetése")

2001. éviLXJO\v.törvény A büntetőeljárás ban résztvevők, az igazságszel- Tanúvédelem (állásfoglalás, együttes fellépés
gáltatást segítők Védelmi Prograrniáról elveinek "átvétele")

2001. évi LXXXIX.törvény Együttmüködési megállapodás EUROPOL-ban összekötő tisztek küldése és
az Európai Rendőrségi Hivatallal itthoni fogadása

200l. évi CXXI. törvény A Btk. rnódosítása A Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét,
a korrupció és a csalás elleni védelmet hivatott
elősegíteni (egyezmények, kerethatározat.
együttes fellépés részleges , átvétele")

2001. évi CIV törvény A jogi személlyel szemben alkalmazható Fellépés az emberkereskedelem, gyermekek
büntetőjogi intézkedésekről szexuálís kizsákmányolása ellen (együttes

fellépés, kerethatározat átvétele)

2002. évi 1. törvény A büntetőeljárási törvény (1998) módosítása Tanúvédelem érdekében (állásfoglalás,
jogsegélyegyezmény részleges átvétele)

170/2001. (IX. 26) A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról Uniós polgárok és harmadik államok
kormányrendelet szóló törvény végrehajtásáról polgárainak tartózkodását szolgálja (irányelv,

ajánlás, állásfoglalás "átvétele")

171/2001. nx 25.) A menedékjogi törvény hatálya alá tartozók Egyetlen tanácsi állásfoglalás átvétele a kísérő
kormányrendelet ellátásáról és támogatásáról szóló nélküli kiskorúakról (integrációval kapcsolatosan

kormányrendelet módosítása semmiféle "átvétel" nincs)

172/2001 nx 26) A menekültügyi eljárás részletes szabályai és a Menedékjogi eljárásból kizárás, kérelem eluta-
kormányrendelet menedékesek okmányai sítása, eljárási granciák, amelyeket rövidesen

újak váltanak fel, mégpedig a közösségi jogban
(állásfoglalások elveinek "átvétele")

299/2001. (XlI. 27.) A pénzmosás megelőzéséről és megakadályo- Nincs megjelölt közösségí szabály
kormányrendelet zásáról szóló törvény végrehajtása

305/2001. (XII. 27.) A határátkelőhely megnyitásának, A schengeni rezsim részleges átvétele
korrnányrendelet megszüntetésének, müködtetési rendjének

és feltételeinek szabályai
24/2001 (XI. 21.) A menekültügy szervezeti rendszeréről, Nincs harmonizálandó szabály
BM rendelet a befogadóállomások feladatairól

25/2001 (Xl. 21.) A külföldiek beutazásaról és tartózkodásáról A schengeni (ránk még nem vonatkozó közös)
BM rendelet szóló törvény végrehajtásáról vízum érvénytelenítése rníatt tekintik

harmonizáltnak a rendeletet

29/2001. (XII. 10.) A fenti rendelet módosítása A kapkodásban selejt is születík, ha három héten
BM rendelet belül módosítani kell

30/2001. (XlI. 11.) A határőrség határrendészeti szerveinek és Nincs harmonizálandó szabály
BM rendelet nyomozó hatóságainak illetékességi területéről

4/2002. (I 30.) A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Az EUROPOL-lal való együttműködést rendezi
BM-PM együttes rendelet Központ jogállásáról, részletes feladat- és

hatásköréről

A közösségi vívmányok átvételét tartal-
mazó Nemzeti Programban az elmúlt
évben nem csak a jogharmonizációra,
hanem az intézmények fejlesztésére
vonatkozóan is kitúzték a célokat. Ehhez
2001-re a költségvetésből 17,6 milliárd
forint állt rendelkezésre, míg az EU-
támogatásokból 5,3 milliárd forint.

Ebből kellett fedezni például az új
határátkelők megnyitásának vagy kor-
szerüsítésének kiadásait, miként a Ha-
tárőrségnek az Országgyűlés által meg-
határozott létszámának (14 ezer fő)
megközelítéséhez szükséges emberek
felvételét is. ABevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal országos kiépítése

inkább átcsoportosításokkal valósult
meg (kb. 800 fős létszám), de a hétből
öt regionális igazgatóságon működő
menekültügyi egységekhez kilenc új
dolgozó felvételére is futotta, nem is
beszélve a származási országokról szóló
adatbázist is kezelő Elemző és Doku-
mentációs Osztály létrehozásáról.
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A hónap idézete
Szikinger István arról értekezik, va-
jon a gyülekezési jog 0989. évi Ill.
törvény) miért nem terjed ki teljes
mértékben a külföldiekre. "Nem
jutottak teljes egyetértésre az alkot-
mánybírák abban, elfogadható-e a
külföldiek gyülekezési jogának
korlátozása. A többségi határozat
szerint igen. L . .J ... nem tartom meg-
győzőnek az Alkotmánybíróság in-
doklását a korlátozás szükségessé-
gét illetően. Az irányadó nemzet-
közi dokumentumok szerint mégis-
csak alapvetően emberi jogként
(tehát nem csupán az állampolgár-
okra kiterjedő lehetőségként) meg-
fogalmazott gyülekezési szabadság
- elvileg nem kizárt - szűkítése ki-
zárólag az általános feltételek mel-
lett, vagyis törvényben, a szüksé-
gesség és arányosság követelrné-
nyének betartásával valósítható
meg. L .. l A magyar jogalkotó a tör-
vénysértő rendezvény feloszlatásá-
ban határozta meg a gyülekezési
[oggal való visszaélés kozvetlen
szankcionáJását. Ebből adódóan
kevéssé látszik szükségesnek a
szervező magyar állampolgárságá-
nak vagy megfelelő tartózkodási
jogcímének megkövetelése. L . .l Ép-
pen ezért teljes mértékben osztom
a Kukorelli István alkotmánybíró
különvéleményében foglaltakat,
miszerint -nyílt és demokratikus
társadalomban a gazdasági élethez
hasonlóan a vélemények piacán
sem korlátozható indokolatlanul a
külföldiek jelenléte«." (Fundamen-
tum. 2002/1. sz.)

Olvasnivaló
Régi elmaradás, hogy nem számoltunk
be a KSH Népességtudományi Intézete
2001. évi történeti demográfiai évköny-
véről, amelyet Faragó Tamás és Őri Péter
szerkesztett. A vastag tanulmánykötet-
ben helyet kaptak a népességtudomány
igen sokféle szempontú írásai. Olvasha-
tunk elemzést a migráció szerepéről a
főváros és környéke népességfejlődé-
se szempontjából, a nemzetközi ván-
dormozgalom demográfiai hatásairól,
a határváltozásokat követő kisebbségi
közössegek lélekszámának alakulásá-
ról és a háborús népmozgások jelentő-
ségéről Dövényi Zoltán, Tóth Pál Péter,
Stark Tamás és Sebők László tollából.

Az 1938-1948 közötti háborús nép-
mozgásokat feldolgozó Stark Tamás
tanulmányában szó esik az etnikai
homogenizációs tervekró1, a zsidóság
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Kalocsa bezár, Kőbánya nyit
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága tá-
mogatásával hazatérnek a nagy viták
után tavaly ősszel megnyílt, átmeneti
szállásnak minősített kalocsai volt lakta-
nyából Boszniába a menekültek. Noha
még otthon mostohák a körülmények, a
hazatérők bizakodnak. A kalocsaiak is,
mert először megúszták az afgán mene-
külteket, most pedig aBevándorlási és
Állampolgársági Hivatal (BÁH) tervei
szerint bezár, megszűnik a szállás. Rövi-
desen tehát nem lesz több menekült Ka-
locsán (TVl, március 27.).

Egyidejűleg újabb és újabb hivatali
helyiségeket nyitnak Kőbányán, hogy
enyhítsék a tumultust. Sokan már haj-
nalban, órákkal a nyitás előtt sorba áll-

nak a budapesti és Pest megyei igazga-
tóság irodái előtt. A hivatal húszezer el
nem bírált kérelmet örökölt meg a
rendőrségtől és a közigazgatási hivata-
loktól, továbbá a hét regionális igazga-
tóság és a tizennégy ügyfélszolgálati
iroda összesen majdnem ezer munka-
társa sem győzi a munkatcrheket.
(Népszabadság, 2002. március 29.). Re-
mélik, hogy az akadozó számítógépes
rendszer, a nyomtatványok és informá-
ciók hiánya, az ügyintézői gyakorlat-
lanság az idő előrehaladásával mérsék-
lődik. Ezt szolgálják a külföldiek nek el-
készített tájékoztatók, és persze az
újabb ügyfélfogadó helyek, Köbányán
immár a harmadik.

Mit csinál a konzul?
Keveset tudunk a konzuli szolgálat mű-
ködéséről. Néhány statisztikai adat jelzi,
hogy e téren milyen sokrétű és nagy a

Az ügy jellege

Forrás: www.kum.hulkonzuli/

megsemmisítéséről, az 1944/45 alatti
tömeges megtorlásokról, a magyarok
szovjet fogságba hurcolásáról, a lakos-
ságcseréről és az emigrációról. A szerző
célja, hogy e meglehetősen különböző
eseményeket ne mossa egybe, ne ke-
verje össze, hiszen az történelemhami-
sítás lenne. Ugyanakkor egy közös vo-
nás összekapcsolja ezeket, mert céljuk
egy homogén, etnikailag, illetve "fajilag"
egységes állam kialakítása. .Mínden
kényszerű népességmozgásra egy-egy
"végső megoldás- jegyében került sor,
függetlenül attól, hogy az adott "végső
harc- »faji- vagy -nernzetí- eszméket
követett. A háború folyamán, illetve
következtében 120 ezer katonai és 60
ezer polgári áldozattal együtt - rnint-
egy 900-1100000 magyar vesztette
életét. A háborús mobilitás jóval több,
mint félmillió polgárt érintett közvetle-
nül. Mintegy 240 ezren Magyarország
jelenlegi területére menekültek, az innen

munka teher a külföldön élő vagy csak
ott tartózkodó magyar állampolgárok
jogainak védelme érdekében.

2001. március 31.

kitelepítettek, valamint az önként. távo-
zók és menekültek száma pedig meg-
haladja a 370 ezret. A zsidóság nagy
részének kiirtása, a szomszéd orszá-
gokban élő magyarok elüldözése, a ne-
metség részleges áttelepítése, valamint
a nyugatra történő menekülés, majd a
kivándorlás hatására, 1948-ra, a korn-
munista hatalomátvétel évére a Kárpár-
medence etnikai összetétele átalakul
- a magyar népesség hátrányára."
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Roma (e)migráció Kanadába

Rövidesen megjelenik Kováts András
szerkesztésében a romák legújabb ki-
vándorlásának kutatását összegző
kötet. Noha a szerzők pontosan isme-
rik a jelenség összetett és nehézkesen
feltárható összetevőit, minden infor-
mádódarabka fontos lehet a tárgyila-
gos megközelítéshez.

Claude Cahn, az Európai Roma Jogok
Központjának igazgatója így fogalmaz:
,,1997 -r61 vette kezdetét a magyaror-
szági romák Kanadába menekülése és
rnenedékjogért való folyamodása. Né-
hányuk esetét - jelenleg körűlbelül 30
százalékukét - olyannak ítélték, hogy
megkapták a menekültstátust. Egy
olyan id6szakban, amikor a menedék-
joghoz való jogot mindenütt a legala-
csonyabb szintre korlátozzák, és ami-
kor a kormányok különösen ódzkod-
nak attól, hogy menekültstátust adja-
nak olyan személyeknek, akik etnikai
üldöztetés alapján kérnek menedékjo-
got - mivel fennáll annak a veszélve,
hogya kérdéses eset megkülönböztet-
hetetlen lesz a több százezer hasonló
kérelemtol -, ez kínos nak bizonyult a
magyar kormányzat számára. Á ma-
gyar kormányzat kínos helyzete azon-
ban mind ez idáig nem késztette arra a
törvényalkotókat, hogya kisebbségi
jogi szemléletüket kiegészítsék a ma-
gyarországi romák alapvető emberi jo-
gi helyzetet, és különösen a diszkrimi-
náció szerepét megszólító politikákkal
és jogszabályokkal" (Fundamentum,
2001/3 sz).

Az árnyaltabb megközelítés érdeké-
ben most Hajnal László Endre írásából
idézünk.

Romák Kanadában.
Kiuándorlás Magyarországról

az 1990-es évek második felétől

Írásomban magyarországi romák Ka-
nadába irányuló migrációjával foglal-
kozom. Vizsgálatom elsősorban egy
Budapesten él6 oláh cigány közösségre
terjed ki, melynek tagjai közül 1997 óta
többen próbálnak Kanadában letele-
pedni. Munkám során találkozhattam
több más roma csoporttal is, róluk
azonban a felszínesebb kapcsolatok
folytán csak hézagosabb ismereteim
vannak. Az adatgyűjtést és az elemzést
a kulturális antropológia módszerei-
vel és kultúraértelmezése segítségével
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próbáltam elvégezni. Az interjúkészíte-
sek mellett részt vev6 megfigyelést vé-
geztem a lakhelyet tekintve kettéváló
közösség budapesti és kanadai tagjai
között egyaránt. A migráció jelenséget
nem önmagában, hanem a közösség
többi kulturális jellegzetességével ösz-
szefüggésben, egyenrangú részelem-
ként próbálom értelmezni, szem előtt
tartva a folyamatban résztvevők szem-
pontjait és a t61ük függ6 elemek osz-
szességét. L . .J Megközelítésem mikro-
szintű, egy konkrét közösség tagjait
központba állító, komplexebb analízis,
mely a migráció folyamatát küls6 hatá-
soknak és a közösség kulturális jelleg-
zetességeinek egymásra hatásában pró-
bálja értelmezni. L . .l

Mindezek mellett figyelembe kell
venni, hogya romák Kanadába irányu-
ló migrációjának megindulása óta csak
néhány esztendő telt el, ezért igen óva-
tosan szabad általánosító következte-
téseket levonni. Mindazonáltal az eddi-
gi és a közeljövöben zajló kutatások
nagy lehetősége, hogy egy új közösség
formálódásánállehetnek jelen: még jól
tapinthatóak a kibocsátó közegból ho-
zott kulturális jellegzetességek, me-
lyeknek az új környezethez való sajá-
tos hozzáigazítása sok tanulsággal
szolgálhat a roma kultúra iránt érdek-
lódöknek.

A konkrét kutatás 2000-ben három
hónapig tartott: egyéni és csoportos in-
terjúkat készítettem az általam évek óta
ismert budapesti oláh cigány közösség
tagjaival. L . .l

Telefonos egyeztetéseket követ6en
végül egy Torontótól 120 kilométerre
fekv6 kisvárosban, Wellandben él6 öt-
tagú családhoz mentern. A családf6vel
évekkel korábban egy-két alkalommal
már találkoztam Budapesten. a család
többi tagját azonban nem ismertem. EI-
sö, egy hónapig tartó terepmunkámat
ebben a környezetben végeztem 2000
végén. Leginkább - értelemszerűen -
ennek a családnak az életébe nyerhet-
tem betekintést, részt vehettem hét-
köznapjaikban, együtt ünnepeltünk,
együtt próbáltuk megoldani a felmerü-
16 nehézségeket. Már az els6 napok-
ban jó barátságot sikerült kötnörn gye-
rekekkel és felnöttekkel egyaránt. L .. l
Munkám során fokozott mértékben
szembesültem a már Magyarországon
tapasztalt nehézségekkel. Függetlenül
minden korábbi ismeretségt61, a leg-
több esetben, f6leg az els6 idókben, a
magyarországinál is nagyobb bizalmat-
lanság és gyanakvás kísérte érdeklődé-
semet. Féltek töle, hogy munkám ered-

ményeit a kanadai bevándorlási hivatal
ellenük fordítja, esetleg a magyar ható-
ságok élnek vissza a megszerzett infor-
mációkkal. L .. J

Hazautazásom el6tt megbeszéltem
vendéglátóimmal, hogy munkámat a
közeljövőben folytatni fogom. A foly-
tatásra 2001 nyarán kerülhetett sor:
újabb két hónapot sikerült Kanadában
töltenern. A lakóhely megválasztása
ekkor már nem volt kétséges. Korábbi
vendégláróim, immáron barátaim meg-
sért6dtek volna, ha más tartózkodási
helyet választok, noha időközben a
család jóval kisebb lakásba költözött
Wellandben. r. .. 1

Hangsúlyoznom kell, hogy az össze-
sen három hónapnyi id6 nem adott le-
het6séget teljes korű, a közösség életé-
nek minden területet felölelő vizsgálar-
ra .... a mindennapi megélhetéssel kap-
csolatos, gazdasági jellegű kérdéseket
helyezem előtérbe, valamint betekin-
tést nyújtok a közösség - családra és
rokonsági rendszerre épülő - kapcso-
lati hálójának működésébe, mivel az
meghatározó a migráció gyakorlatá-
ban. L .. l

A megérkezést követő hivatalos
eljárás ok, seg ítségforrások a

kezdeti beilleszkedéshez

Kanadába az elmúlt évtizedekben egyre
kevesebb bevándorló érkezett Európá-
ból, és arányuk folyamatosan csökken.
1975 óta a harmadik világból érkező
bevándorlók kerültek túlsúlyba Ezt a
tendenciát módosította némiképpen az
elmúlt évek során a Közép-Európából
érkező nagyobb számú, magát roma
nemzetiségűnek valló bevándorló.
A kibocsátó országok közé tartozik
Csehország, Magyarország és Szlovákia,
valamint a volt jugoszláviai tagköztár-
saságok. A magukat roma származású-
nak valló családok az 6ket hazájukban
ért faji diszkrimináció alapján konven-
ciós menekültként nyernek befoga-
dást, a 1951. évi genfi egyezmény és az
1967. évi jegyzőkönyv rendelkezései
alapján.

A Közép-Európából, így a Magyaror-
szágról érkező családok számára is az
els6 célpont az ország keleti partvidé-
ke, leginkább Torontó. Ide lehet köz-
vetlen repülöjegyet venni, ami drágább
ugyan, mint az átszállásos, de elkerül-
hetök vele az átszállásker elóforduló

(Folytatás a 8. oldalon.)
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Roma (e)migráció Kanadába

(Folytatás a 7 oldalról)

kellemetlenségek, melyek általában a
nyelvtudás hiányából, valamint a gya-
korlatlanságból erednek. Emellett elő-
fordulhat, hogyatranzitország hatósá-
gai visszafordítják az utazni szándéko-
zó romákat, legtöbbször a költőpénz
hiányára hivatkozva. Torontót még az
is vonzóvá teszi, hogy itt és a város
környékén vannak a legnépesebb, fris-
sen (az utóbbi három-négy évben) be-
vándorolt roma csoportok.

A menekültstátusért folyamodók a
repülőgép leszállása után a kanadai
Bevándorlási és Menekültügyi Bizott-
ság (mB - Immigration and Refugee
Board) munkatársaival találkoznak
először Kanadában. A hivatalos eljárás
legtöbbször rutinszerűen folyik, de
sokszor órákat kell várakozni. Ez nem
kis megpróbáltatás, figyelembe véve a
11-13 órás utazást, az időeltolódást,
valamint azt, hogy az érkezettek java
része életében először vesz részt ilyen
hosszú úton, és a családokban vannak
kiskorú, nem egy esetben csecsemő-
korú gyerekek is. Magyarul beszélő
tolmácsot az állam biztosít, bár éjsza-
ka sokszor csak telefonon. Az ország-
ba érkezetteknek először is jelezniük
kell, hogy menekültstátusért kívánnak
folyamodni, és röviden indokolniuk
kell a döntésüket. Az elmondottakat
írásban rögzítik, majd felveszik a sze-
mélyes adatokat, ujjlenyomatot és
fényképet készítenek. Az útlevelet, a
jogosítványt és a személyazonosságot
igazoló egyéb iratokat elveszik, helyet-
tük egy-egy fényképes igazolvány ké-
szül. Ha nincs a repülőtéren rokon
vagy ismerős, aki vállalja a frissen ér-
kezettekről való gondoskodást az első
időkben, akkor taxival szállítják őket a
városba, az első egy-két éjszakát mo-
telban vagy szállodában töltik. Meg-
kapják azoknak a menekültszállóknak
(shelter) a címét, ahol van szabad hely;
több cím esetén a családok maguk vá-
laszthatnak. Ezekben az első órákban a
bevándorlási hivatal munkatársai nyúj-
tan ak segítséget, el kísérik a családokat,
fizetik a felmerülő költségeket.

A menekültszállók leginkább na-
gyobb városok külvárosaiban, eseten-
ként lakott területen kívül, autópályák
mentén találhatók. Vannak kimondot-

tan erre a célra épült épületek, de
igénybe vesznek használaton kívüli
motelokat is (ezek rosszabb állagúak).
A családosokat együtt, az egyedül ér-
kezőket külön-külön helyezik el. Biz-
tosítanak fűtött helyiséget, ahol főzési
lehetőség van, de működik közkonyha
is az épületekben. Közös fürdőszobák
és WC-k, valamint mosókonyhák a fo-
lyosók végén találhatók.

A menekültszállón általában négy-
hat hetet kell eltölteni, attól függően,
milyen tempóban haladnak a hivatalos
ügyek. Ez idő alatt az iskoláskorúakar
már autóbusz viszi a helyi iskolákba,
hogy minél kevesebb nap maradjon ki
a tanulásból. A felnőttek heti költő-
pénzt kapnak, kijárhatnak a városba,
csak az éjszakát kötelezö bent tölteni-
ük. Kötelező orvosi vizsgálatokon kell
részt venni, valamint ki kell tölteni egy
hosszú nyomtatványt, a PIF-et (Per-
sonal Identification Form). Az irat tar-
talmazza a részletes személyes adato-
kat, valamint egy önéletrajzszerű fogal-
mazványt, melyben részletesen rögzí-
teni kell az addigi életutat, valamint
azokat az okokat, melyek a menekült-
státus igényléséhez vezettek. A papíro-
kat vissza kell küldeni abevándorlási
hivatalba. A hivatal munkatársainak új-
bóli megkeresése visszaigazolásnak
minősül, s így a kérelmező hivatalosan
is menekültstátus-igénylővé válik
(Convention-Refugee Claimant). Egész-
ségügyi kártyát, ideiglenes igazolványt
kap, valamint az újrakezdés elősegítésé-
re egy nagyobb pénzösszeget (a jogo-
sultak többnyire .startpénzként'' vagy
"bútorpénzként" emlegetik).

Ettől kezdve lehet elhagyni a mene-
kültszállót, önálló lakást lehet bérelni.
A menekültszálló környékén élő lakás-
tulajdonosok élnek a lehetőséggel, és
ajánlataikkal megkeresik a szálló veze-
tőit, akik kiközvetítik a címeket. A tu-
lajdonosok sokszor a piacinál maga-
sabban határozzák meg a bérleti díja-
kat, kihasználva a rnenekültek szorult
helyzetét, nyelvi problémáikat. A csa-
ládok, legalábbis az első hónapokban,
a menekültszállók környékén teleped-
nek le, hiszen gyerekeik már itt járnak
iskolába, lakást is könnyebben talál-
nak, időközben némi helyismeretre is
szert tesznek. A .startpénz" lehetövé
teszi a lakás bebútorozását, az alapvető

háztartási cikkek beszerzését. A lakás-
ba költözés után már havi segélyben
(welfare) részesülnek, valamint bizto-
sítanak nekik egy állandó, magyarul
beszélő jogi képviselőt, aki segít a hiva-
talos ügyek intézésében, a későbbi bí-
rósági tárgyalásra való felkészülésben.

A kanadai állam és a helyi önkor-
mányzat által biztosított szociális, csa-
ládügyi és menekült jogi segélyek osz-
szege a gyerekek számától és a helyi
önkormányzat lehetőségeitől függően
általában 1100-2000 kanadai dollár kö-
zött változik. A segélyek folyósításának
feltétele, hogyagyerekeket 6-ról 16
éves korukig iskoláztassák, és legalább
az egyik szülő rendszeresen járjon
nyelviskolába. Az egyedül, család nél-
kül érkezők helyzete nehezebb, ők
csak havi 500 kanadai dollárnyi ösz-
szegből gazdálkodnak.

A menekültszállóról való kikerülés-
től az első bírósági tárgyalásig (rnelv az
illető család jogi státusát hívatou ren-
dezni) átlagos an 11-12 hónap telik el
A menekültstátusért folyamodók a vi-
lág minden részéből érkeznek: a helyi
"maffia" elől menekülve, bőrük színe,
vallásuk vagy homoszexualitásuk miatt
űldöztetve. em kis feladatot rónak a
kanadai hatóságokra, akiknek felelős-
ségteljesen, a legtöbb esetben egyénre
szabottan kell elbirálni, hogy az elő-
adott indokok megfelelnek-e a való-
ságnak, hogy valóban menekültügyről
vagy inkább gazdasági migrációról,
esetleg egyéb szempontokról (például
hatóságok elöli menekülésről) van-e
szó. A hatóságok lehetőségeik szerint
utánanéznek a kérelmezők múlt jának,
a kérelmező pedig, folyamatosan kon-
zultálva az állam által biztosított jogi
képviselővel, megpróbál a kanadai
jogszabályoknak minél inkább megfe-
lelő történetet összeállítani, melyet a
bíróságon részletesen kell majd elő-
adnia. A .sztorl" hivatott bizonyítani,
hogy az illetőt és családját hazájában
valóban üldözték, országa hivatalos in-
tézményei nem adtak megfelelő védel-
met, ezért kényszerültek elhagyni az
országot. L .. l

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

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

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
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A menedékiogi kiulasílósról
Az Alkotmány 58. § (2) bekezdése sze-
rint a Magyarországon törvényesen tar-
tózkodó külföldit csak a törvénynek
m.egfelelően hozott kiutasító határozat
alapján lehet kiutasítani. Az Alkotmány
garanciális rendelkezése azonban nem<-

érvényesül maradéktalanul a mene-
dékjogról szóló 1997 évi CXXXIX. tör-
vény (Met.) 38. § (2) bekezdésében
meghatározott menedékjogi kiutasítás
szabályozásakor. A menedélejogi ki-
utasítás ugyanis végrehajthatatlan
jogintézmény. Két feltétel együttes tel-
jesülése szükséges hozzá

a) a menekültügyi hatóság az or-
szágban jogellenesen tartózkodó kűl-
földit kíutasíthatja,

b) ha van olyan ország, amely befo-
gadja.
Ad a) A menedékjogi kérelmező

esetében fogalmilag kizárt, hogy jogel-
lenesen tartózkodjon az országban.
A kűlfoldiek bcutazásáról és tartózko-
elásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény
(Idtv.) 15. § b) pontja szerint a mene-
dékjogi kérelmező humanitárius tar-
tózkodási engedélyre jogosult, az Idtv
7. § (5) bekezdése pedig azt rögzíti,
hogya tartózkodási engedély az érvé-
nyességi ideje alatt a külföldi személy-
azonosságát és tartózkodási jogosult-
ságát közhitelesen igazolja. A közigaz-
gatási eljárás időszakában tehát vala-
mennyi kérelmező jogszerűen tartóz-
kodik az országban.
Ad b) A befogadó ország általában az

al. ország, amelynek a kérelmező ho-
nosa (származási ország), ennek hiá-
nyában a szokásos tartózkodási hely
szerinti ország. Ez utóbbi azonban csak
akkor, ha igazolható a külföldi ottani
életvitelszerű tartózkodása. Valameny-
nyi, a menedékjogi kérelem elutasítá-
sáról, illetőleg a menekültkénti vagy a
menedékeskénti elismerés visszavoná-
sáról szóló döntés esetén az eljáró me-
nekültügyi hatóság a Met. 38 § (2) be-
leezdése alapjárt köteles az ldtv. 43. §
(1) bekezdésében meghatározott, az or-
szágból ua ló eltávolítás ra vonatkozó
tilalom kérdésében állást foglalni. A tila-
lom fennállásának vizsgálatárol rendel-
kezik a rnenekültügyí eljárás részletes
szabályairól és amenedékesek okmá-
nyairói szóló 172/2001. (IX. 26.) kor-

mánvrendelet 27. § (1) bekezdése is. Te-
hát vizsgálat alapján meghozott állásfog-
lalás kötelezó éruényességi kelléke az ér-
demi menedékjogi határozatnak. Ha az
állásfoglalás szerint a tilalom fennáll, a
kérelmező kiutasítása fogalmilag kizárt.

Mindezek alapján megállapítható: a
menekültügyi szervnek a kérelmező
kiutasíthatósága kapcsán nem csupán
azt kell vizsgálnia, hogya kérelmező
jogszerűen tartózkodik-e az ország-
ban, hanem azt is, hogy van-e olyan
ország, amely befogadja.

Az eljáró hatóság milyen döntést
hozhat a menedékjogi kérelmet eluta-
sító határozatban?
• megállapítja, hogy fennáll az ország-

ból való eltávolítás tilalma (a külföl-
di tehát idegenrendészeti értelem-
ben befogadott lesz, és humanitárius
tartózkodási engedélyt kap);

• nem állapítja meg a tilalmat, de nem
él a menedékjogi kiutasítás lehetősé-
gévei sem, mivel annak törvényi fel-
tételei nem állnak fenn Cakülföldi te-
hát idegenrendészetileg kiutasftható,

ha annak törvényi feltételei fennáll-
nak);

• szerinte fennállnak a menedékjogi
kiutasítás feltételei. mégsem dönt a
kíutasításáról, mert már más hatóság
Cidegenrendészeti, szabálysértési ha-
tóság vagy a bíróság) kiutasította a
külföldít,

• nem állapítja meg a tilalmat, viszont
él a menedékjogi kiutasítás lehetősé-
géveI, mert szerinte ugyanis fennáll-
nak annak feltétclei).

Ha leiár az útlevél
A nyári utazási kedv növekedésekor
érdemes ellenőrizni az útlevelunk ér-
vényességét (kivéve, ha olyan ország-
ba, például Horvátországba vagy Szlo-
vóniába készülünk, ahol elfogadják a
személyi azonosságot igazoló kártyát.)

Az új útlevél iránti kérelmet szemé-
lyesen kell benyújtani a lakóhely sze-
rinti okmányirodában, soron kívüli ké-
relem esetéri a BM Központi Hivatalá-
ban (Budapest, XIII., Visegrádi utca
110-112. Tel.: 443-5747, 443-5748; ügy-
félfogadás: hétfőn 10.00-18.00; ked-
den, szerdán, csütörtökön 8.00-16.00;
pénteken 8.00-13.00 óra kőzött) vagy a
megyei/fővárosi közígazgatásí hivatal-
ban. A legfeljebb ötnapos, soron kívűli
ügyintézési kérelemben indokoljuk
meg, miért nem megfelelő számunkra
a harmincnapos eljárási határidő, és te-
gyünk okmánybélyeget is a két-elemre.
Ha a lejáró útlevélben érvényes vízum
van, külön kell kérni, hogy az útlevelet
az érvénytelenítés után adják vissza,

míg a kiállító követségen az új útlevél-
be való vízum átvezeteset magunknak
kell clintézni Gondoljunk rá, hogy
több ország csak olyan útlevélbe ad ví-
zumot, amely a hazatérést követő hat
hónapig még érvényes. Meghatalma-
zott csak akkor nyújthatja be az útlevél
iránti kérelmet, ha a kérelmező megje-
lenését egészségi állapota ebben aka-
dályozza, és erről orvosi igazolást csa-
tol. Az útlevélkép lehet színes vagy fe-
kete-fehér.

A tíz évig érvényes útlevél illetéke
hatezer forint, az öt évig érvényese
négyezer forint. Kiskorú kérelmezőnek
mindegyik törvényes képviselője köte-
les a hatóság előtt nyilatkozni (köz-
jegyzőnél. a gyámhatóság előtt vagy az
útlevél benyújtásakor), hogya gyer-
mek utazásahoz hozzájárul. Érdemes
tudni, hogy az útlevél állami tulajdon,
így vigyáznunk kell rá, és elvesztését,
megrongálódását, lopásat haladéktala-
nul be kell jelenteni a rendőrségen.



Genfi magyarok
A Genfi Magyar Értesítő legújabb száma a magyar közös-
ség vallási, kulturális életéről ad számot. EbbenCseh Zsig-
mond, a Genfi Magyar Egyesület elnöke szóvá teszi, hogy
a Svájci Püspöki Konferencia nem biztosít magyar nyelvü
lelkipásztort a magyar hívőknek, noha erre az igényt rég-
óta elismeri. Miért?

Mely országokkal kötöttünk
kétoldalú konzuli egyezményt?

Mert "svájci magyar az ő sze-
mükben nem létezik. Ez az
ára annak, hogy egy adott
pillanatban politikai mene-
kült státusunkat a sokkal na-
gyobb biztonságot jelentő
állampolgárságra váltottuk át,
mielőtt a magyar lelkipásztori
feladatkör státusának kérdé-
sét mindenki számára kielé-
gítóen és végérvényesen ren-
deztük volna. Ami egykor ki-
járt a katolikus magyar politi-
kai menekülteknek, az nem
jogos a bepolgárosodott svájci
magyaroknak. [".l A svájci
állampolgárság felvételének
ünnepélyes pillanatait bizo-
nyára mindenki másképp elte
meg. Ekkor már több mint 14
év telt el azóta, hogy fellobo-
gózott vona tunk begördült
velünk a sioni állomásra. So-
kunk számára az eskütétel
pillanatában vált igazán vilá-
gossá, hogy átmenetinek re-
mélt emigrációnk visszavon-
hatatlanul véglegessé vált.
Ekkor döbbentünk rá arra is,
hogy svájci állampolgárságú
magyarokká váltunk. Szép,
piros színű, fehér keresztes
útlevelünkben nem szerepel

születésünk helye vagy bár-
miféle utalás magyar erede-
tünkre. A szövetségi statiszti-
kai évkönyvben a -rnagyar
származású külföldiek- ro-
vatban nem szerepeltünk
többé. Így szűnt meg formá-
lisan magyar eredetünk hi-
vatalos és jogi elismerése új
hazánkban."

Választott hazájuk mellett
azonban a régi is okoz csaló-
dást. Például a Magyarorszá-
gon megjelenő, a külföldön
működő magyar szervezetek
felsorolásakor rendre megfe-
ledkeznek róluk, akárcsak a
Genfi Magyar Körryvtárról
A Határon túli Magyarok Hi-
vatala támogatásával megje-
lent Magyar Világháló (200 I)
kiadványban méltatlanul ke-
vés az információ, és az is
pontatlan a svájci magyarokat
illetően. Ez azonban nem sze-
gi az egyesület kedvet: szer-
veznek hangversenyt, irodal-
mi estet, filrnklubot, ifjúsági
kirándulást, a Kárpát-meden-
cében élő rászoruloknak ado-
mánygyűjtést a jövoben is.
Lapjuk olvasható a világhálón
(www.ahg.ch ).

Határon túli
magyar hallgatók

A Márton Áron Szakkollégium adatai szerint a magyaror-
szági felsőoktatásban idén
• 3500 erdélyi, 2000 vajdasági, 1000 felvidéki, 300 kár-

pátaljai, 100 horvátországi és szlovéniai hallgató tanul:
• részképzésben 400 fő vesz részt;
• közülűk 1400 fiatal kap állami ösztöndíjat (az érintettek

ötöde).
• bizonyos szakokat nem támogatnak, mert az itt meg-

szerezhető képzés otthon nem hasznosítható (például
ilyen a jogi, államigazgatási végzettség);

• az ösztöndíj 13 ezer Ft/hó, amely kiegészül a 7000
Ft/hó hallgatói normatívával. 3000 Ft/hó hazatérési tá-
mogatással, ám ez utóbbit csak akkor kapják kézhez,
ha a képzés végeztével visszatérnek szülőföldjükre.
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Külföldi gyerekek inlegrációia magyarországi iskolákban
A Menedék Egyesület a munkája során gyakran szembesült
a menekült gyerekek iskolai nehézségeivel. A gyerekek
többsége úgy kerül iskolába, hogy magyarul nem tud, vagy
ha igen, akkor nagyon keveset. Ez számukra is új keletű
problémát jelent, ugyanakkor a tanárokat is újabb felada-
tok elé állítja. Egy 2000 februárjában befejezett projekt
keretében arra kerestük a választ, hogyan segitse, hogyan
tegye könnyebbé a pedagógus a gyerekek beilleszkedését.

Az előkészítés során munka-
társaink ellátogattak olyan
iskolákba, amelyekben az
utóbbi három évben érezhe-
tően megnövekedett a kűl-
földi gyerekek száma. Mivel
a létszám-emelkedést a köz-
oktatási törvény végrehajtá-
sát segítő kormányrendelet
módosítása is befolyásolt.a,
elsősorban a befogadóállo-
mások körnvékén lévő isko-
lákat. keresüik fel. Az említett
módosítás értelmében a be-
fogadott státusú gyerekek is
tankörelessé váltak, növelve
ezzel tartózkodási helyükön
az iskolai tanulók számát.
Munkatársaink azonban fel-
vették a kapcsolatot olyan
budapesti iskolákkal is, aho-
vá több kínai gyerek jár.

A felkeresert iskolákban
közős, hogy többnyire olyan
idegen nyelvű gyerekekkel
is foglalkoznak, akik egyál-
talán nem, vagy csak részle-
gesen beszélik, értik a ma-
gyar nyelvet. A közös nyelv
hiánya miatt a tanár-diák
kommunikáció nehézségek-
be ütközörr., új problémát
jelentve mind a pedagógus-
nak, mind a diáknak.

Az iskolákban a tanárokkal
es igazgatókkal folytatott be-
szélgetések során épp erre a
helyzetre próbáltunk rávilágí-
t.ani, közben azt tudakolva,
milyen eszközökkel, mód-

szerrel oldják vagy próbálják
megoldani ezt. a gondot a pe-
dagógusok. Kiderült, hogy
az. érintett iskolák majdnem
mindegyike kidolgozott vala-
milyen egyéni vagy csopor-
tos nyelvi felzárkóztató prog-
ramot a magyarul nem tudó
gyerekek számára. Ám az is
bebizonyosodott, hogy isko-
lán belül a problémát kétféle-
képpen szemlélik. Az igazga-
tókat inkább a tankötelesség
jogi háttere érdekelte, és az,
hogya különbözö tartózko-
dási engedéllyel rendelkező
gyerekeket milyen, az isko-
láztatással összefüggő jogok
illetik meg. Ezzel szemben
a tanárok inkább rnódszerta-
ni kérdésekről, felzárkóztató
programokról, a témához
kapcsolódó szakirodalom el-
érherőségéról gondolkodtak.

A beszélgetések másik
formája a 2001 februárjában
szervezett közős eszmecsere
volt a külföldi gyerekek ma-
gyarországi integrációjáról.
Meghívot erre azon iskolák
pedagógusai, igazgatói kap-
tak, akik leginkább érintet-
tek voltak, de azokat az is-
kolákat is megpróbáltuk be-
vonni, amelyek jelenleg is
működtetnek Iclzárkóztató
programot. A projekt többi
részét e kötetlen eszmecse-
rén felvetődött kérdések és
válaszok alapján épírhettük

fel. Körvonalazódott, hogy
mind a t.anárok, mind a gye-
rekek és szüleik fontos sze-
repet játszanak az iskola-
rendszerbe való minél sikere-
sebb beilleszkedésben. Nem
elég a tanár oldaláról meg-
közelíteni a kérdést, meg
kell vizsgál ni a család életvi-
telét, azokat a körülménye-
ket, amelyek befolyásolhat-
ják a gyerek iskolai hozzáál-
lását, beilleszkedési esélyeit.

Idén febmárban a gyere-
keknek szerveztünk közös
beszélgetést, velük is megvi-
tatva mindazokat a kérdése-
ket, amelyeket a tanároknak
is feltettünk. Ezt követően a
szülőket is bevontuk - eset-
tanulmányok révén - a pro-
[ektbe, a téma újabb szem-
pontú megközelítésére.

A három szereplőcsoport
képviselői egy-egy kérdés
más-más szempontjaira hív-
ták fel a figyelmet.

A projekt része egy tanári
munkát segítő kézikönyv
összeállítása. Ebben helyet
kapnának olyan információk
(például esettanulmányok,
interjúk szövege, pedagó-
gusoknak a közeli jövőben
szervezendő szeminárium
anyaga), amelyek jól hasz-
nosíthatúk a külföldi gyere-
kek oktatásával cs beillesz-
kedésévei szembesülő isko-
lákban.

A tervezett szemináriumra
2002. május 23-án kerül sor,

amely módot ad az érintett
budapesti iskolák pedagógu-
saival való találkozásra. Dél-
előtt az iskolák bemutatkez-
nak, és lehetőség nyílik a ta-
pasztalatcserére. Délutánra
pedig két tematikus blokkol.
tervezünk egy jogi és egy
módszertani, tájékoztató jelle-
gű előadást, meghívott szak-
emberek közremüködésével.

Ezúton szeretnénk külön
köszönetet mondani a pro-
jekt támogatóinak, a Know
How Fund szervezetnek, a
Matra-Kap programnak, va-
lamint az Egyesült Államok

Iagykövetségének. Az álta-
luk nyújtott anyagi segítség
nélkül proiektünk nem való-
sulhatna meg. A köszönet
persze elsősorban a fősze-
repiőket illeti, azokat a nyi-
tott pedagógusokat, akik ké-
szek voltak a velünk való
együttműködésre.

Várjuk minden érdeklődé5
és érintett pedagógus, okta-
tási vezető és szülő érdek-
lődését, észrevételeit, javas-
latait és tapasztalatait.

MEDG YES! ANNA.

(e-mail: ani@menedek.hu)
BARCSY Mó lK.'\. ,

(e-mail: moni@menedek.hu)

Cimünk. Menedék Egyesület.
1074 Budapest. Rákóczi út

80., n. em. 2/a.
Tel.: 322-1502, 344-6224:
fax: 479-0272

Hamis okmányok
A Ferihegyi repülőtéren
csak azért bukott le két fér-
fi, mert ugyan túljutottak az
ú tievél-e llenőrzésen kifelé
menet, mégis nagyon ide-

Uniós felkészülés
A közösségi joganyag átvételére az idén és
jövőre 888 milliárd forintot kell fordítani.

A Nemzeti Program részletes tervéből
tájékozódva kiderül, hogya kiadások 52
százalékát a központi költségvetés, 22 szá-
zalékát támogatásként az EU, míg a többit az
önkormányzatok, a szakmai és a társadalmi
szervezetek fedezik. Ebből az összegból
kell gondoskodni az intézrnényfejlesztésról:
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a központi közígazgatásban 7290 fő felvéte-
léről. A legtöbb új munkatársra az unió bel-
és igazságügyi együttműködési területén
lesz szükség, mintegy 4000 1'(5 kell a határ-
őrizet megerősítésére. Sok új embert igényel
a foglalkoztatási és a szociálpolitika (vagy
650 új dolgozót, hogy emelhessék például
az ÁNTSZ létszámát). (Világgazdaság, 2002.
április 16)

gesen viselkedtek. A határ-
őröknek ez feltűnt, és az is-
mételt ellenőrzéskor kide-
rült, hogy nem értik a japán
tolrnácsot, sőt nem is diá-
kok, noha a kép alapján an-
nak tűntek. A japán útleve-
let Bécsben vették, és bár
nagyon jó minőségű, lap-
cserés okmány volt, tulajdo-
nosai a közösségi szálláson
kötörtek ki. Nem sokáig ma-
radtak ott, mert megszök-
tek, így éppen körözik őket.
Különlegcs ismertetőjegye a
két férfinak, hogy kissé
őszül a hajuk és kína iak.
(Zsaru, 2002. április 24.)
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Külföldi munkavállalók és szerencsét próbálók
A Csongrádi Megyei Orvosi Kamara el-
nöke szerint (Magyar Hírlap, 2002. ápri-
lis 5.) a magyar orvostársadalom zöme
nem bízik abban, hogy belátható időn
belül fizetésük felzárkózik az uniós kol-
légák keresetéhez. Ezért sokan egyedüli
megoldásként a kulföldi munkavállalást
tartják megoldásnak A megyében a leg-
népszerűbbek a skandináv országokba
szóló felhívások. A nagyszámú kezdőn
kívül a professzorok közül is többen je-
lentkeztek. sőt a föorvosí kar néhány
tagja is elmenne néhány évre külföldre
dolgozni. Törvényes külföldi munkavál-
lalás csak a kamara jóváhagyásával le-
hetséges, ezért tudja a szakmai szervezet
figyelemmel kísérni az orvosok munka-
vállalási igényeit. Ugyanakkor a helyze-
tet súlyosbítja, hogya megyében egyre
nagyobb gondot okoz a nővérhiány.
Emiatt hirdettek állásokat Erdélyben és a
Vajdaságban különbözö újságokban.
Sajnos csak öten kérték végzettségük
honosításat. pedig nővérszállást, utazási
kedvezményt is ígértek. Csak a szegedi
városi kórházban harminc magasan
képzett nővér állása betöltetlen. Talán
rossz helyen hirdettek, mert Duna-
szerdahelyen sorra végzik el a nővér-
képzőt a szlovák és magyar lányok, de
állást alig találni, Így megindult Győrbe
a frissen végzettek átáramlása. A szlovák
kórházakban 20-40 ezer koronás csú-
szópénz! fizetnek, csak hogy munkához

jussanak a pályakezdők (Népszabadság,
2002. április 24.), míg a győri kórházban
nagy a nővérhiány. sőt a györi egészség-
ügyi szakközépiskolában egyáltalán
nincs jelentkező az új évfolyamokra.
mert az érettségi utáni hároméves kép-
zés csak szakmát ad, de diplomát nem.
Ezért örülnek a szlovákiai lányoknak és
asszonyoknak, akik a munkaügyi köz-
ponttól egy évre kapnak munkavállalási
engedélyt a szlovák-magyar munkavál-
lalási egyezmény keretében. Mivel álta-
lában elégedettek a kint végzett fiatalok-
kal, meghosszabbítják az engedélyt.
Most tíz csallóközi magyar lány dolgozik
a győri kórházban, és már harminc ér-
deklődőt vettek nyilvántartás ba.

Márciusban jött Dunaszerdahelyröl
Antónia, aki két éve érettségizett az
egészségügyi szakközépiskolában. Egy
pozsonyi kórház tüdősebészetén csak
szerződéses munkája volt, és annak
lejártával indult Győrbe. A városi gar-
zonházban havi hatezer forintért kap
szobát.

Veronika egy éve végzett, és azóta
munkanélküli segélyen élt. Gyerekkori
vágya volt, hogy Győrben éljen, rnert
mindig ide jártak át vásárolni, szórakoz-
ni, barátkozni. "Próbatétel, hogy egy
másik országban önállóan kell megáll-
nom a helyemet. Az a szerencsém, hogy
segítőkészek az emberek, nem idegen-
ként fogadlak" - mondja.

Egy törökbálinti nyugdíjas asszony
1996 óta nehezen tud megélni. Noha
könyvesbolti vezetőként ment nyug-
díjba, a nyugdíja 39 ezer forint (Nép-
szabadság, 2002. március 11.). Az asz-
szony egészséges, a gyerekei felnőttek.
Ő sokféle véletlen folytán New Yorkba
jár takarítani. Az egyik albérlője adta a
tippet, aki amerikás magyarként elő-
ször a repülőtéren várta. Adták a kinti
magyarok a szorgalmas, okos, talpra-
esett asszonyt kézről kézre: takarítás,
betegápolás, gyerekfelügyelet mindig
akadt. Beletanult a dologba, lakást bé-
relt a kinti féléves tartózkodási alkal-
makra. .Most két évre megyek!" Sze-
retne közben kicsit világot látni, és talán
az unokáinak némi ajándékot haza-
hozni, közben pedig az itthoni lakás
kiadásából és a kamatozó nyugdíjból
pénzt gyűjteni. Ki tudja, elterjed-e a
hazai nyugdíjasok és a diaszpóra köl-
csönös hasznára váló megoldas?

A Foglalkoztatási Hivatal adatai sze-
rint január 1. és április 15. közöu
11 981 munkavállalási engedélyt adtak
ki. Ebből csak 21 esetben hivatkoztak a
statustörvény szerinti kedvezményre.
Figyelemmel a kormány által meghatá-
rozott 81 ezer fős kvótára , ebben az
évben még - a lejáró engedélyeken
felül - további 39 678 munkavállalási
engedélyt lehet kiadni (Világgazda-
ság, 2002. április 16.).

Az ENSZMenekültügyi Föbiztosság magyarországi támogatásairól
A szervezet idén is jelentős mértékü és a fejlesztési irányokat, valamint a támogatás szempontjából

kiemelendő, fontos kérdéseket jelző projektjeit az alábbiakban foglaljuk össze.

A támogatás A támogatás A támogatás A támogatás
Támogatott szervezet és cél aránya, aránya, Támogatott szervezet és cél aránya, aránya,

2001 2002 2001 2002
BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivata 121% 14% Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapitvány 7% 10%
Menekültek foglalkoztatása a befogadóállomásokon (DemNetJ
Beiskolázási támogatós, iskolai étkeztetés Internetszobák menekülteknek

a menekült gyerekeknek befogadóállomásokon
Származási orszóg szerinti adatbózis bövítése Közösségfeilesztő programok
Menekültügyi eljórást folytató ügyintézöket Autonómia Alapitvány 3% 6%segítő ideiglenes ügyviteli alkalmazonak bére Menekülteket foglalkoztató
Menedék - Migránsokat Segitő Egyesület 22% 25% munkáltatók támogatósa
Pszichoszociális tanácsadás traumatizált Menekültekből kisvállalkozók tómogatósa

menekülteknek Menekült közösségek erősftése
Szociális tanácsadás menekülteknek

Fővárosi BiróságMenekültügyi eljárósban közreműködö 1,5% 1%
tolmócsok képzése Bírák nyelvi képzése

Munkaerő-piaci orientáló tréning menekülteknek Szórmazási orszóg szerinti adatbázis
Ohalomkeresők c. Iap támogatósa felállítása, karbantartása

Magyar Helsinki Bizottság 27% 32% ENSZ Menekültügyi Főbiztossá$ 8,5% 12%
Ingyenes jogi tanócsadós és képviselet Képzés, kapacitásfejlesztés (BAH, hatórőrség,

menedékjogi kérelmezőknek és menekülteknek partnerszervezetekl
Jogklinika program Sajtókapcsolatok, rendezvények
Ügyvédek jogi képzése Egyéb oktatás, közösségfejlesztési progromok

Regionális jogklinika program irányítása Teljes összeg (Ft) 189093117 221 904326
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A hónap idézete
"A magyarországi németeknek 1946 janu-
árjában a Budapest környéki falvak nérnet
lakóinak kitelepítéséveI elkezdődött elűzé-
se azt eredményezte, hogya nyugati német
zónába 130-150 ezer ember került ki, a má-
sodik hullámban pedig 50 ezer, a keletné-
met zónába. Összesen tehát 180-200 ezer
németet telepítettek ki Magyarországról. A
malenkij robo tra a Szovjetunióba elhurcol-
tak 60 ezer németet. Az elmenekültekkel
együtt 220-250 ezer lehet a Németországba
kerültek száma. A háborús veszteségeket is
figyelembe véve Magyarországon körülbe-
lül 200 ezer némel maradhatott. Az 1949-es

népszámlálás alkalmával azonban mind-
össze 23 ezren vallotrák magukat német-
nek. Joggal írta Bibó István, hogy egy olyan
országban, ahol a népszámlálási adatokat
az elűzés, a szülőföldtől való megfosztás
alapjának tekinti egy kormány, száz évig
nem lehet azt remélni, hogy objektív ada-
tokhoz jutnak."

A magyarországi németek kitelepítéséről
és ehhez az 1940-es népszámlálási adato-
kat felhasználó politikáról beszélt a Nép-
szabadság újságírójának Szarka László, az
MTA Kisebbségkutató Intézetének igazga-
tója (Népszabadság, 2002. április 27.).

Az MTA Kisebbségkutató In-
tézet Nemzetközi Migrációs
es Menekültügyi Kutatóköz-
pontja április 24-én mutatta
be új kötetét Roma migrácio
címmel. A ranulmánykötetet
dr. Kaltenbach Jenő, a nem-
zeti és etnikai kisebbségi
jogok országgyűlési biztosa,
valamint a Nemzetközi Mig-
rációs Szervezet (IOM) kép-
viseletében Hárs Vera mutatta
be. Az ombudsman rámu-
tatott, hogy a kiadványban
szereplő sajtóelemzések, va-
lamint a roma ügyekról foly-
tatott parlamenti viták jegy-
zőkönyvei jól jelzik, hogya
közvélemény-formálók és po-
litikusok tudása milyen sze-
rény és felszínes, rosszabb
esetben pedig kifejezetten
előítéletesek megszólalása -
ikban. Az elmúlt bő évtized-
ben sem javult a helyzet, így
érthető. ha az antidiszkri-
minácíós, illetőleg az egyen-
lő bánásmódot szabályozó
törvénytervezetek sorra elve-
téltek az országgyűlési bizott-
ságokban, az egyéni indítvá-
nyok szintjen. Noha az Eu-
rópai Unió tagállamaiból jó
példákat is átvehetnénk,
erre nem futotta az elmúlt
években, hiába bírált minket
az EU bizottsága. A faji alapú
diszkrimináció elleni irány-
elv és akcióprogram nemzeti
jogba átültetése elől azon-
ban a tagságra készülve nem
térhetünk ki. Már csak azért
sem, mert a kötet alapjául
szolgáló lOM kutatást az EU
kezdeményezte és támogatta.
Az lOM hasonló célú, a ro-
mák EU-ba vándorlásának
okait, módját feltáró kutatást
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Könyvbemutató
végzett Szlovákiában, Cseh-
országban és Romániában
is, most pedig Bulgáriában
kezdték meg a vizsgálatot.
Bár Magyarországról első-
sorban Kanada a célország,
a zárnolvi romák franciaor-
szági menedékjogi kére Ime
jelzi, hogy a mozgás iránya
többféle hasonlóságot mutat.

A kötetet szerkesztő Ko-
váts András röviden ismer-
tette a kutatás buktatóit,
éppen a téma érzékenysége,
átpolitizáltsága miatt, Így pél-
dául az Országgyűlésben
elhangzott, a roma migráció-
val kapcsolatosan tett fel-
szólalások elemzéséről le-
mondtak, és helyette ezek
kommentár nélküli szövegét
tették közzé, mert így az 01-
vasók maguk vonhatják le
a következtctéseket. Vajda
Péter, Prónai Csaba, Hajnal
László Endre, Miklós Gábor,
Kállai Ernő, Heil István, Bog-
nár Katalin és Kováts András
írásai a magyarországi ro-
mák migrációjával, annak
társadalmi és sajtovisszhang-
jával foglalkoznak. Esetta-
nulmányokat is olvashatunk,
amelyekből képet kapunk
a Kanadába kívándorlókról,
a cigányzenészekról, a Ro-
mániaból Magyarországra
érkező koldus, kereskedő és
munkás cigányokról, vala-
mint a zámolyi romák stras-
bourgi útjáról.

A könyv végén lévő forrá-
sokból egyetlen bekezdest
idézünk az ombudsmantól,
aki az Országgyűlésben ezzel
zárta előadói válaszát 2001.
május 30-án: ,," .nemcsak a
zámolyi kivándorlásról van

szó, hanem az évek óta folyó,
Kanadába történő kivándor-
lásról, és arról a sajnálatos
tényről, hogya Kanadába
irányuló menedékesek szá-
mát tekintve Magyarország-
Pakisztán es Sri Lanka után
- a harmadik helyen szere-
pel. Azt gondolom, hogy ez
a képviselő urat is el kell
gondolkodtassa. Egyébként
akire gondoltam, az a nem-
zetközi közvélernény, A mon-
datornban az van, hogy ön-
magában az a tény, hogya
jelenség létezik, elgondol-
kodtató. Őszintéri szólva,
nem egészen értem, hogy
ezzel a megállapítással mi a
baj. Nem elgondolkodtató'Nem létezik ez a jelenség?
Nem igaz, hogya Kanadába
kivándorlók 20 százaléka
megkapja menedékjogot!
A nemzetközi közvélernónv
megítélését ez nem befolvá-. .
solja? Nem értem ... "

Jogi tréning
A Magyar Helsinki Bizottság menedék-
jogi és idegenrendészeti jogvédelmi prog-
ramjának legutóbbi tréningjére április
26-27-én került sor. A rendezvényen a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
munkatársai, valamint a Fővárosi Bíró-
sági bírái álfekintelfék az idegenrendé-
szeli és a kiutasítást előkészítő őrizet
szabályainak gyakorlati alkalmazását.
A napirenden szerepelt a fellebbezésre,
a menedékjogi kiutasításra, a rövidítelf
eljárásra, valamint abefogadottakra
vonatkozó átmeneti rendelkezéseknek
az értelmezése, működése a menekült-
ügyi eljárásban.

A programban részt vevő ügyvédek
például elpanaszolták, hogy igen nehéz,
ugyanakkor országosan nem egységes
a bejutás a különböző közösségi szállá-
sokra, őrizetben lévőkhöz, menedéket
kérőkhbz. Mivel fogva tartásról, ugyan-
akkor a menedékjogi eljárás lefolytatá-
sához szükséqes jogi tanácsadás, jogvé-
delem ellátásáról van szó, a kapcsolat-
felvétel és a kapcsolat tartása bizony
egységes jogértelmezést és gyakorlatot
kívánna meg.

Egyes helyeken az ügyvédet látoga-
tónak minősítik, másult az ügyvédi
meghatalmazást is lálfamozza a fogva
tartó hatóság képviselője, illetőleg csak
konkrét személyi adatok birtokában le-
het bejutni az intézményekbe. Szintén
gondot okoz, hogy a~ eljárási iratokhoz
a jogi képviselő az Ae. és az illetékről
szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmé-
ben oldalanként százforintos illetékíbé-
Iyeg} fejében juthat hozzá, ha egyálta-
lán e szabályt az adolf szerv ismeri és
alkalmazza. Mindezért indokolt a teljes
(közigazgatási és bírósági) menedékjogi
eljárásra költségmentességet kérelmezni,
amelyről részletesen állást kell foglalnia
az eljáró hatóságoknak.

~Ui képviselő
Az ENSZ Menekültügyi Fóbiztossága új budapesti képviselője,
Francoise Lauritzen találkozott a Menedék - Migránsokat
Segítő Egyesület vezetőivel április l z-én, A megbeszélésen a
képviselő asszony tájékozódott a magyarországi integrációs,
szocíálís programokról, a hazai szabályozásról és a hazai in-
tézményrendszer müködéséról, valamint a civil szervezetek
szereperól. Tervei szerint májusban végigjárja az ország vala-
mennyi, menedékjogi kérelmezövel, menekülttel foglalkozó
hazai intézményét, szállását; befogadóállomását, hatóságo-
kat, hogy maridátumának megfelelően elláthassa feladatát.
A korábban Délkelet-Ázsiában, legutóbb pedig Tűrkrnenisz-
tánban szolgáló francia diplomata például felvetette, hogy
miért nem használja ki Magyarország az Európa Tanács Szo-
ciális Alapjának tagságaból eredő lehetőségeit a rnenekulrek
beilleszkedésének támogatására irányuló programok bein-
dítása, finanszírozása terén.
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Továbbképzés Békéscsabán
ACivic Education Project (CEP) magyarországi alapítványo és az ENSZ Mene-
kültügyi Főbiztossága közösen álmodott meg egy olyan projektet, amely mene-
kült gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak nyújt segítséget. Mivel régóta
foglalkozom pedagógus képzéssel, továbbképzéssei, a Magyarországon előfor-
duló másság problémáival, az alapítvány felkért, hogy programkoordinátorként
müködjek közre a projekt megvalósításában.

A szakmai továbbképzésre első alka-
lommal 2001. december 12-13-án
Zebegényben kelült sor. A különböző
településekről (Békéscsaba , Bicske,
Budapest, Debrecen, Iharosberény,
Inke: Kalocsa, Vése) érkező tanárok
munkacsoportokat alkotva gyűjtötték
össze problémáikat, majd fogalmazták
meg javaslataikat.

A következő helyszín 2002. március
21-22-én Békéscsaba volt. Itt sikerült
felkelte ni - a pedagógiai intézménye-
ken kívül - a menekült gyerekekkel
valamilyen kapcsolatban álló más in-
tézmények érdeklődését is. Így merült
fel az "Iskola es integráció: párbeszéd
a menekült gyerekek oktatásáról" címú
fórum gondolata, amely a módszertani
továbbképzés fontos részéve vált.

Az érdeklődést bizonyítja, hogya to-
vábbképzésen az ország különböző
pontjairól negyven fő vett részt. Hat in-
tézmény vállalt aktív szerepet, és a
résztvevőknek néha választaniuk kel-
lett, hogy melyik intézményt keresik
fel. Örömmel tapasztaltam, hogya fo-
gadó intézmények mennyire felkészül-
ten várták a vendégeket. Azt is érde-
mes megemlíteni, hogya résztvevők
az intézmények látogatásakor nem-
csak megismerték a különböző mód-
szertani ajánlásokat, hanem tapaszta-
lataikat, véleményüket szívesen meg-
osztották a többiekkel; igazi szakmai
beszélgetések, viták alakultak ki.

A program keretében

• Ujj Éva, a "Diáktanya" nevű civil
szervezer vezetője mutatta be intéz-
ményét. A menekülttáborból érkező
gyerekek számára a szabadidő hasz-
nos eltöltését elősegítő foglalkozáso-
kat tartanak, valamint a helybeli gye-
rekek bevonásával különbözó sport-
rendezvényeket, kiállításokat, nyári
táborokat szerveznek. A Madách ut-
cai Általános Iskolában, miután
Gellén Katalin igazgatónő röviden
bemutatta az iskolát, a látogatók
egyik csoportja egy olyan osztályfó-
nöki órán vehetett részt, amelyen a
diákok különböző nemzetek ételei-
vel ismerkedhettek meg. A másik
csoport egy drámapedagógiai órát
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látogatott meg. Ott a gyerekek zenei
kíséret mellett megtapasztalhatták,
hogyan tudnak egymásra figyelni,
egymásban bízni, egymással nem
verbalisan kommunikálni.

• A fórumon, amelynek színhelye a
Polgármesteri Hivatal dísztenne volt,
mintegy hatvan fő jelent meg. Képvi-
selrette itt magát többek között a Pol-
gármesteri Hivatal; a rendezvényt
Pap János polgármester nyitotta
meg. Részt vett Paluska Pál (a civil
kapcsolatok referense), Tuskáné
Papp Erzsébet (a közművelódési
osztály vezetője), Székely Béla Ca
Menekülteket Befogadó Állomás
igazgatója), Tiszó Irén (a Családsegí-
tő Szolgálat helyettes vezetője), De-
meter Júlia (a Menekült Gyermek- és
Ifjúsági Otthon vezetője). Meghívott
vendégként jelen volt Garamvölgyi
Ágnes, (BM BÁH Menekültügyi Igaz-
gatósága), Baresi Mónika (Menedék
Egyesület), Galambos Rita Ca CEP
programigazgatója), valamint Szobo-
lits Andrea (az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosság sajtó- és rendezvényfe-
lelöse). A néhány perces probléma-
felvető előadások után sokan kértek
szót, és ismertették gondjaikat. A to-
vábbi személyes kapcsolattartás
elősegítése érdekében a jelenlévők
megkapták a fórumon résztvevők
nevét és címét. A rendezvényról a
helyi lap és tv is tudósított. "

• A Menekűlteket Befogadó Allomá-
son az igazgató és helyettese, Hóhn
Ildikó tájékoztatta a résztvevőket az
intézmény életéről, benne a mene-
kült gyermekek okratásaról. A kom-
munikációs nehézségek megoldásá-
ról két pedagógus, Kovács Mártonné
és Havasi Katalin számolt be. A be-
számolót éjszakába nyúló kötetlen
beszélgetés követte.

• A Kézműves Szakiskolában Kölcsey
Balázsné igazgató tekintette át a
szakiskola munkáját, majd dr. Szabó
Anna, az iskola pszichológusa olyan
konkrét módszereket ismertetett,
amelyeket a diákokkal való foglalko-
záskor alkalmaz.

• A Hajnal utcai óvodában tanúi lehet-
tünk annak, milyen lelkesedéssel,
odaadással foglalkozik az összes
dolgozó a többségükben menekült
és cigány származású gyerekekkel.
Miután Kovácsné Mikoly Anna óvo-
davezető bemutatta az óvodát, a
munkatársaké és a gyerekeké volt a
főszerep.

• A Szent László Általános Iskoláról
Galló Katalin igazgatónő beszélt,
majd kifejtette, miért tartotta fontos-
nak, hogya Hajnal utcai óvodaval
társuljon. Ezután Kocsis Lászlóné fej-
lesztő pedagógus órája kovetkezett,
ahol a résztvevők módszertani ötle-
teket leshettek el.

• A programot egy rövid, általam veze-
lett, gyakorlatorientált tréninggel
zártuk, amelynek témája a tanulás
módszertana és az önismeret volt.

Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik segítettek a kétnapos program
megvalósírásában. A visszajelzések iga-
zolják, hogy van igény ilyesmire, mert
a pedagógusoknak egyre nagyobb gon-
dot jelent a "más", a megszokottóI eltérő
viselkedésű, gondolkodású, családi hát-
terű diákokkal foglalkozás. A pedagó-
gusokat fel kell készíteni, segíteni kell
őket abban, hogy ezeknek az új köve-
telményeknek eleget tudjanak tenni.
A CEP - az ENSZ Menekültügyi Föbiz-
rossága támogatásával - már szervezi a
folytatást: pályázatot írt ki referencia-
könyvtár kialakítására. közösségi pro-
jektek létrehozására, kornmunikációr
fejleszté5 tréningek megtartására. A civil
lakosság látókörének szélesitése ér-
dekében pedig filmklubok indultak a
multikulturális program keretén belűl,
a Dern-Net támogatásával.

DR. Aczru KATALIN

(e-mail: aczel.katalintaposta.net)
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Olvasnivaló
A Belügyi Szemle legújabb száma
(2002/2-3.) a fogva tartás jogi és szoci-
ális körülményeivcl foglalkozik, meg-
szólaltatva a bírót, az ügyészt, a rend-
őrt, a jogvédőt és a kutatót,

Vókó György (Legfőbb Ügyészség)
például rámutat, hogy ellentmondás
van a büntető törvénvkönvv és a bün-
tetés-végrehajtásról szóló törvényerejű
rendelet szabályai közöu a kűllöldi-
ek kiutasítását illetően. A kiut.asított
ugyanis a feltételes szabadságból nem
zárható ki, ám a bünterés-végrehajtás-
ról szóló törvényerejű rendelet szerint
mellékbüntetésének kitöltésekor kell a
kiutasítást végrehajtani. A gyakorlat ezt
úgy oldotta meg, hogy már a feltételes
szabadságát is külföldön tölti az elítélt.
Vajon a külföldiek számára miként al-
kalmazandó az eltávozás, a kimaradás,
a jutalomként adott rövid idejű eltávo-
zás? A kiutasítort számára nem tiltja

Civilek
A köztársasági elnök április 9-én fo-
gadta a magyarországi civil szerveze-
tek egy csoportjának képviselőit. Az
Európa Ház képviseletében részt vevő
Barabás Miklós tájékoztatást adott ar-
ról, hogy a hazai civil szervezetek szer-
vezett módon kapcsolódnak be az Eu-
rópai Unió jövőjéről vitázó Konvent
munkájába Ezt elősegítendő még ápri-
lisban megalakul a "Civil Fórum az Euró-
pai Integrációért" hálózat. A közeljö-
vőben megkezdi munkáját Brüsszel-
ben a magyarországi civil szervczetek
irodája. Szó esel! arról is, hogy egy ta-
nulmány formájában érdemes lenne
megvizsgál ni a magyarországi civilekre
vonatkozó joganyagot, és összevetni
azt az uniós polirikákkal és közösségí
szabályozással, annak gyakorlatával.

A Öuil HírlelJéllegutóbbi számából
(2002. április] 1.) azt is megtudhauuk,
hogya Konvent második, brüsszeli
ülesén (március 21-22.) milycn fontos
kérdések szcrepeltek napirenden a civil

szervezetek számára. Például, hogy
kialakulóban van al. az általános felfo-
gás, mcly szerint a Konvent különös
hangsúlyt fektet a belbiztonság. a kűl-
politika és a globalizáció kérdéseire.
ez pedig a nemzetközi migrációra vo-
natkozó ügyeket is alaposan érinti.
Ha bővebb vagy rendszeres tájékozta-
tást akar a civilek világáról, íratkozzon
fel a címlistára (info@éucivil.hu), vagy
keresse a hírlevelet a www.eucivil.hu
CÍmen.

Arról, hogy potenciálisan hány szer-
vezet. kapcsolódhat be az efféle hírcse-
rébe vagy éppen a brüsszeli lobbi iroda
tevékenységébe, rövidesen mindenki
értesülhet. Létrejön ugyanis az Orszá-
gos Igazságszolgáltatási Tanács Hivata-
lában a civil szcrvczetek nyilvántartása.

Íme néhány fontosabb szám a KSH
adatai alapján, anélkül persze, hogy
tudnánk: valójában hány civil szerve-
zet működik, milyen szereper töltenek
be, s hány embert römörírenek

Összesen 12976
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ezek alkalmazását a törvény, csak ép-
pen kérdéses, hogy mennyiben van ez
összhangban a kiutasítás céljával. Egy-
felől, ha "tartózkodása az országban
nem kívánatos", és kiutasították, a ren-
delet szerinti jutalmak, enyhébb szabá-
lyok alkalmazása ezzel ellentétes len-
ne. Másfelől viszont nem lehet a külfol-
dieket diszkriminálni.

Pacsek József (Legfőbb Ügyészség)
leírja, hogy 2001 júniusában lépett élet-
be az ügyészségről szóló törvény mó-
dosírása. amely teljeskörüen újraszaba-
lyozza az ügyészség büntetés-végre-
hajtási felügyeleti tevékenységer. 199'5
óta az intézmény - az Európa Tanács-
nak a kínzás és az embertelen bánás-
mód megelőzésére létrehozott bizott-
sága (Cf'T) 1994. évi magyarországi lá-
togatását követően megfogalmazott
ajánlására - ellátja az illegális külföldi-
ek közösségí szálláshelyen elhelyezé-
sének törvényességi felügyeletét. Ezt a
feladatot korábban az ügyészek az
1/1990. Legfőbb Ügyészt (LÜ) utasítás-
nak megfelelően végezték, amelvet a
6/1995. (ÜK. 5.) LÜ utasítás módosíiorr.
Hiányzott. azonban e törvénvességi fel-
ügyeleti munka ellátásának a törvényi
alapja, amelyet a 2001. évi XA'Xl. tör-
vény végre megteremtett. Az új idegen-
rendészeti törvénnyel összhangban
megszűnr a rendőrségi fogdában vég-
rehajtott idegenrendészeti őrizet, így
egyúttal a rendőrségi fogdák rendjéről
szóló 19/1995 (Xll. 13,) BM rendelel
időkö zi módosítása szerint 2002-lől a
Iogdaszabályzat idegenrendészeti őri-
zeltel kapcsolatos szabályai is a hatá-
lyukat vesztették. A büntetés-vcgrehaj-
tásról szóló törvényerejű rendeletet is
módosító törvény vajon új jogintéz-
ményt vezetett bel

KÖvér Ágnes (az OKRI kutatója) át-
tekinti a szabadságkorlátozó kényszer-
intézkedésekkel kapcsolatos st ras-
bourgi íté Ikezési gyakorlatot. Ebből
megtudhatjuk. hogy az Európai Emberi
Jogi Bíróság szerím a repülőtéri tranzu-
ban a menedékjogot kérők fogva tartá-
sára az emberi jogi egyezmény 5. cik-
két kell alkalmazni (S. versus Ausztria
ügy). A cikk elemzi az egyezmény 5-6.
cikkéből folyó szabályozási és eljárási
követelményeket, és bár megállapítja,
hogya hazai szabályozás egészében
összhangban áll ezekkel. elsősorban
a hazai jógi kultúra hiányosságai miatt
nem kerültek ügyek a strasbourgi Ió-
rum elé, nem pedig a hézagrnerues
szabályozás miatr.

F Tóth Gábor (Külügyminisztcrium)
röviden ismerteti a konzuli védelem
új szabályait, különösen a külföldön
szabadságelvonás alá kerülő magyar
állampolgárok érdekében teendő lepé-
seket.
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Jog-e a konzuli védelemhez való iog?

Az Alkotmány 69. §-a, amelyet az 1989. évi XXXI. törvény iktatott be, a kö-
vetkezőképpen rendelkezik:
,,(1) A Magyar Köztársaságban senkit nem lehet magyar állampolgárságától

önkényesen megfosztani, vagy magyar állampolgárt a Magyar Köztársa-
ság területéről kiutasítani.

(2) Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet.
(J) Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartóz-

kodásának ideje alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze."

A konzuli védelemről szóló 2001. évi
XLVI. törvényről, annak megszületésé-
ről és a jogrendszerben elfoglalt helyéről
értekezik Tóth Judit az Acta furidica
készülő számában. Arra a következte-
tésre jut, hogyelsősorban az állam szu-
verenitásának megnyilvánulásáról van
szó, és alanyi jogként megfogalmazott
jogról aligha beszélhetünk, részben az
Alkotmány pontatlan megfogalmazása.
részben a most született törvény ren-
delkezései nyomán. A kis részlet az in-
tézmény kialakulásáról szól.

"Eltérőleg a követektól, a konzulok
rendszerint a kü Idő államnak nem po-
litikai érdekeit képviselik, hanem első-
sorban az államok gazdasági és keres-
kedelmi érdekeinek a képviseletet lát-
ják el. toha velük kapcsolatosan is
igaz a viszonosság elve a küldő es a fo-
gadó állam közötr, ennek megsértésére
akadt példa a magyar jogtörténetben.
(A trianoni békeszerződés 2] 4. cikke
szerím a szövetséges és társult hatal-
mak a magyarországi városokba és
kikötőkbc konzulokat nevezhettek ki,
akiket kötelesek voltunk elismerni és
az általános szabályok szeunt működé-
süket lehetövé renni.)

A kereskedelmi telepekből fejlőd tek
ki a konzulátusok, amelyek élén álló
konzulok a XVI. századig kereske-
delmi társaságok képviselői voltak.
/\ konzulok vedelmét vették igénybe a
küldó állam polgárai, ha rajtuk sérelem
esett, és hagyományosan anyakönyve-
zési, közjegyzöi teendőket láttak el, sőt
az útlevélügyekben is eljártak Mivel
nem volt működésüknek politikai ka-
raktere, a nemzetközi jognak rnára
meghaladott területenkívüliség eszmé-
jéből eredő kiváltságokat automatiku-
san nem élveztek, hanem csak a küldó
és a fogadó állam közötti megállapo-
dásban szabályozták a különbözó, a
működéshez szükséges kiváltságokat
Európán kívül a konzulok még széle-

sebb jogkörben jának el, és a XVI. szá-
zadtól több megállapodásban (kapitu-
lációk) rögzítették, hogy bíráskodási
funkciót láttak el. Az osztrák és a ma-
gyar honosok például a konzuli bírás-
kodás keretében intézhették polgári
peres, peren kívüli ügyeiket, és a bűn-
ügyeket Konstantinápolyban (1891.
évi XXXI. tc.), így elkerülhették a helyi
bíróságok joghatóságát.

A XX. századra eltűntek ezek a meg-
állapodások, és a konzul a fogadó ál-
lam jogi rendszerének keretein belül
biztosítja a küldő állam honosának vé-
delmét, rendszerint annak kérésére
vagy meghatalmazása alapján, függet-
lenül attól, hogya jogorvoslati lehető-

ségeket kimerítették-e vagy sem, illet-
ve a sérelmet hatóság vagy más szerve-
zet, személy okozta-e. Ha a prevenciós
jellegű konzuli beavatkozás ered-
ménytelen, azaz nemzetközi jogsértés!
követ el a küldő állam honosával
szemben a fogadó állam, a diplomáciai
védelem következhet, állami mérlegelés
alapján.

A diplomáciai képviselet konzuli
tevékenységet is végezhet, míg a kon-
zuli képviseletek vezetői csak kivétele-
sen jutnak diplomáciai feladathoz.
Ugyanis a konzul elsősorban a fogadó
államban a küldö állam honos ával
szemben eljáró, tehát zömmel a helyi,
regionális, elsőfokú hatóságokkal áll
kapcsolatban. Mivel több konzuli kép-
viselet (főkonzulátus, konzulátus, al-
konzulátus, konzuli ügynökség) mű-
ködhet egy államban, illetékessége, fő
szabályként, a konzuli kerületre terjed
ki, míg a diplomáciai feladatokat ellátó
képviseletnek az egész fogadó országra.
Ugyanakkor a különböző mentessége-
ket is kiváltságokat biztosító konzuli
kapcsolatok létesítésének nem feltétele
a két ország közöttí formális diplomá-
ciai kapcsolat."

Olvasnivaló
A Mozgó Világ április száma egy iráni filmrendező, Makhmalbaf Mohsen írását
adja közre, amely az afganisztáni események emberi következményeivel, az
emigrációval és az ország történetével foglalkozik. Jó háttéranyag ez az afgán
menekültek gondjainak megértéséhez, beleértve a menekülést biztosító ember-
csempészet müködését és a női áldozatok sorsát is.

A Népességtudományt Kutatóintézet
népesedési hírlevele a KOIFa idei első
számában szinte csak a nemzetközi
migrációról esik szó.

A kiadványban HabIicsek László átte-
kinti a vándorlásnak a népességfejlődés-
seI összefüggő fontosabb kérdéseir, a
fennrariható fejlődés esélyei\, az európai
bevándorlás! többlet és az összlakosság
számarányait. Tóth Pál Péter cikke a ma-
gyar emigránsokról szól, azon adatok
alapján, amelyeket az európai célor-
szagok starisztikáiból lehetett kigvűjteni.
Innen tudhat juk meg, hogy például
Izlandon 1999-ben 45 magyart, Norvé-
giában 236, Azerbajdzsánban pedig két
magyarr regisztráltak, Európában pedig
összesen majdnem 63 ezer föt. Gödri
Irén a migránsok beilleszkedéséhez

kapcsolódó fogalmakat foglalja össze,
míg Melegh Attila a globalizáció és a
vándorlás kapcsolatát boncolgatja

A közzétctt adatsorokból kitűnik,
hogy 1990-2000 között a Magyaror-
szágról elvándorlók száma éppúgy csök-
ken, rnint a bevándorlóké, ám a beván-
dorlási többlet aránya stabilizálódott.

A színes hírlevél felhívja a figyelmet
a témát érintő könyvekre, folyóiratokra.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

Menedék - Migránsokot Segítő Egyesület
A hírlevelet gondozta a Sík Kiadó Kft.
Tipográfia, tördelés: Beck Bojánko

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
VilI. évfolyam 5-6. szám 2002. május-június

Külföldi gyerekek
magyarországi iskolákban

A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
egyik programjának (élja, hogy segítse o
hazai iskolarendszerbe bekerülő külföldi,
magyarul nem tudó gyermekek beilleszke-
dését, o helyi oktatási követelményeknek
való megfelelését, s ezzel összefüggésben o
pedagógusok munkáját. Első lépésként o prog-
romvezetők o fővárosbon és a nagyobb vidéki
városokban feltérképezték, hogy me ly isko-
lákban tanítanak migráns gyermekeket.

A program keretében szervezett első ren-
dezvényre 2002. május 23-án került sor o
Közép-európai Egyetem konferenda-közpon-

jában. Hírlevelünkben elsősorban oz e ren-
dezvényen elhangzott előadásokat, informá-
ciókat foglaljuk össze. Feltett szándékunk,
hogya jövőben is figyelemmel kísérjük oz
eseményeket, és hírt adjunk róluk.

Ezúton mondunk köszönetet mind a taná-
roknak, mind a meghívott vendégeknek, elő-
adóknak, akik megtiszteltek bennünket a
szemináriumon való részvételükkel. Külön
köszönet illeti o program támogatóit (Know
How Fund, MA TRA-KAP, USA Embassy) -
anyagi hozzájárulásuk teszi lehetővé o prog-
ram megvalósítását.

A magyarul nem tudók közoktatásban
való részvételének iogi háttere

A rendezvényen hongzott el Tóth Judit egyetemi docens előodáso erről, miként
is szobályozzo o külföldi gyerekek bevonását o közoktotásbo o hotályos jog.

Mi a kérdés.'
A közoktatásban részt vevő tanulok
közül egyre többen vannak olyanok,
akik nem tudnak magyarul, vagy tud-
nak. de nem magyar állarnpolgárok.
Természetesen a kér. dolog az esetek
zömében egybeesik, azaz a külföldi ta-
nulók általában nem magyar anyanyel-
vűek. Ennél ritkábban fordul clö, hogy
a diák jogilag nincs kifejezetten hát-
rányban, de olyan környezcrböl jön,
amely nem nyujt számára elegendő
alapor., hogy zökkenőmentesen be-
illeszkedhessen a kerának megfelelő
közoktatásba.

A kérdések az alábbiak szerint cso-
portosíthatók
a) Az oktatási miniszter "ellátja a mene-

kültek leozoletatásbart és felsőokta-
tásban való részoételéuel, felzárkóz-
tatásáual és Inagyal' nyeluoletatásá-
ual kapcsolatos feladatokat" [R., 6. §
(2) bek., e)]. A majdnem egy évtize-
des kötelezettségnek a teljesítése in-
tézményesen nem létezik. Így sür-
gctö feladat ennek áttekintése és a
mulasztás megszunrctése, mégpedig

a szakmai, társadalmi, érdek-képvi-
seleti és igazgatási szervek bevoná-
sával. Szükscg van-e ehhez szabá-
lyok megalkotásira és párbeszédre?

hj .It szabályozás megfeledkezett a ma-
gyarul nem tudó, szocioknlturáli-
san az átlagtól ettéro diákokról és
seúleileről. Rájuk vonatkozó sajátos
szabályozást nem t.alálunk, az álta-
lános ;'cndelkezésekel pedig nem-
igen lehet erre a körre alkalmazni,
legalábbis stigmatizáció nélkül,
a pedagógiai munka rendes része-
ként. Kellenek-c kifejezetten a ma-
gyalul nem tudó és korábban kü 1-
földön tanult diákok felzárkóztatá-
sához sajátos rnódszerek, anyagok,
szabályok, vagy a .janulás: zavarral,
nehézséggel küzdókre" vonatkozó
módszcrck, anyagok, szabályok ele-
gendőek es megfelelőek!

c) Kik a tanköteles diálzole, aleiliet lel
kell venni a közoktatási intézmé-
nyekbe' A jogi válasz egyszerűbb,
a szociológiai jellemzők (például: ki
ért magyarul, mennvire maradt le a
rantárgyi követelményckben, milyen

szociokulturális háttere van az egyes
tanulóknak) meghatározására csak
felmérés alapján lenne mód.

d) Mik ént lehet a Iclzárkóztatáshoz
szükséges pedagógiai modszereleet.
tanlzonyoeleei. segédanyagokat. (to-
uább)képzési kereteket kidolgozni.
bevezetni. elterjeszteni/

e) Miként lehet megteremteni a felzár-
kózt.atással járó többletkiadások fe-
dezetét?

t) Mely szerv és miként végezze a fel-
zárkóztatással kapcsolatos közokia-
tási feladatok ellenorzését?

Ügy véljük. hogyafelten kérdések
megválaszolásához minél több szem-
pontot - ezen belül a jogi szemponto-
kat is - célszerű figyelembe venni.

A külföldiek kategóriái
A következókben meghatározzuk azo-
kal a fogalmakat, amelyek a közokratás-
ban is alkalmazandók. noha nem a köz-
oktatási jogszabályokban szerepelnek
a) Menedéket kéreT olyan külföldi, aki

az országban tartózkodva védelme!
kér. és ennek alapján aBevándorlási
és Állampolgársági Hivatal regionális
igazgatósága megindította az eljá-
rást. A kérelmező, akinek (kötelezó)

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1, oldalról)

tartózkodási helyét a hatóság jelöli
ki Cbefogadóállomás, magánszállás.
idegenrendészeti fogva tartás), az
eljárás alatt jogszerűen tartózkodó
külföldinek tekintendő, Egészség-
ügyi szűrése kötelezó. A kérelmező
rendelkezik (1) tartózkodási enge-
déllyel, (2) ideiglenes tartózkodásra
jogosító igazolással. illetőleg (3) út-
levéllel, amely igazolja személyazo-
nosságát (Mel., 16-17,§), vagy ezek
hiányában (4) humanitárius tartóz-
kodási engedéllyel (Itv., 15, §),

hj Menekültként elismert (meneeúlt).
olyan külföldi, "aki faji, illetőleg
vallási okok, nemzeti hovatartozás,
meghatározott társadalmi csoport-
hoz tartozás, avagy politikai meg-
győződése miatti üldözése, az üldö-
zéstől való megalapozott félelme
miatt az állampolgársága - hontalan
esetéri szokásos tartózkodási helye
- szerinti országon kívül, a Magyar
Köztársaság területén tartózkodik,
és nem tudja. vagy az üldözéstől
való félelmében nem kívánja annak
az országnak a vedelmét igénybe
venni", és a személvr a BÁH (regio-
nális szerve) elismerte rnenekült-
ként. Erről határozatot hoznak,
amely kiterjed a legközelebbi csa-
ládtagokra is. A menekült személyi
igazolványt köteles kiváltani (Met.,
17, §) A mindennapi életben fontos
jogi viszonyokban jogai azonosak
a magyar állampolgárokéval (me-
nekültstátus) mindaddig, amíg azt
a hatóság vissza nem vonja. [A Mer. a
menekült fogalmát a menekültek
helyzetére vonatkozó 1951 évi genfi
egyezményből vette át (az 1989, évi
15, törvényerejű rendeletben ol vas-
ható í.l

ej Menedékes. ideiglenesen a BÁH (re-
gionális szerve) által menedékben
részesülő kulföldi, ha hazájából
.fegyveres konfliktus, polgárháború
vagy etnikai összecsapás. illetőleg
az emberi jogok általános, módsze-
res vagy durva megsértése - így kü-
lönösen kínzás, embertelen vagy
megalázó bánásmód - miatt elme-
nekülni kényszerült" csoport tagja,
Mivel a kormány ilyen csoportot
nem nevezett meg, a törvénye ren-
delkezése nem alkalmazható (Met.,
2, §) Amenedékes fényképes iga-
zolványt kap, amely a személyazo-
nosságát, tartózkodását és a külön-
bözö ellátásokra való jogosultságot
igazolja (Mel., 20, §),

d) Hontalan.' a hontalan személyek
jogállásáról szóló ENSZ-egyezmény
(kihirdette a 2002, évi II, törvény)
tartalmazza a fogalmat, miszerint
olyan külföldi, "akit egy állam sem
tart a saját joga alapján állam pol-
gárának" (1. cikk, 1), ha ezt a I3ÁH
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(illetőleg a belügyminiszter, aki a
végrehajtásért felelős) az idegen-
rendészeti eljárásban megállapította,
Mivel az egyezmény alkalmazására
nem adtak ki eljárási szabályokat.
nem egyértelmű e jogállás megszer-
zése. Ugyanakkor az egyezmény
részeseként alkalmazni kell aZT a
rendelkezést, hogya honralannak
a magyar állampolgárokkal azonos
elbánásr kell biztosítani "az alapfo-
kú oktatás tekintetében" (22, cikk),
A hontalan személyek valamilyen
tartózkodási engedéllyel rendelkez-
nek, amelyben az "állampolgársága"
illetve a "megjegyzések" rovatban
szerepelhet a "hontalan" jogállás
jelzése, Ilyen lehet különösen a hu-
manitárius tartózkodási engedély
lMet., 15 §(J)bek.))

e) Bevándorolt. 1994-2001. közötr az
idegenrendészeti hatóság (rendőr-
ség, majd a közigazgatási hivatal)
által kiadott. a határozatlan időre
szóló, magyarországi tartózkodást
és számtalan jogot nyújtó engedély-
lyel bíró külföldi. A bevándorolt
személyi igazolvánnyal rendelkezik
(kék színű), amely engedélye visz-
szavonásáig felhasználható. /\70 1993
évi LXXXV!. törvény vezette be e
jogállást. és az Itv, szüntette meg, Új
engedélyt. 2002, január 1, után már
nem adnak ki,

j) Letelepedett.' a BÁl 1 (regionális igaz-
gatósága) által a kűlföldinek kiadott.
határozatlan idejű. visszavonásig ér-
vényes magyarországi tartózkodásr
és néhány jogot nyújtó engedéllyel
rendelkezo külföldi. A 2002, január
l-jétől ismét életre hívott jogintéz-
mény 1982-1993 között már lérezen.
Az engedély előfeltétele a legalább
hároméves előzetes magyarországi
tartózkodás, itteni lakhatás és megél-
hetés. Fó indoka a családegyesítés
(Itv., 20. §) Az öt évig érvényes,
fényképes letelepedési engedély
kártya formájú. tanalmazza a sze-
mély nevét. nemét, lakóhelyét, az
okmány kiadásának cs érvényesse-
gének idejét 011',34 §)

g) Befogadott. olyan külföldi, aki ha-
zájába (hontalan esetében szokásos
tartózkodási helyéül szolgáló állam-
ba) "átmenetileg azért nem küldhető
vissza, mert ott halálbüntetésnek.
kínzásnak, embertelen vagy meg-
alázó bánásmódnak lenne kitéve,
és nincs olyan biztonságos harma-
dik ország, amely befogadja" (Itv.,
2, §). A befogadottat a BÁH (regio-
nális igazgatósága) humanitárius
tartózkodási engedéllyel látja el,
valamint az ltv.-ben meghatározott
átmeneti időszakra (amely akár
évekig is tarthat) szerény mérrckú
ellátást és támogatást kaphat (elhe-
lyezés közösségi szálláson, egész-
ségügyi alapellátás. oktatási intéz-

ményben étkeztetés, beiskolázási
támogatás stb.). A támogatásokról
az ellátási igazolvány nvújt eligazí-
tást (ltr., 94. §). Saját anyagi fedezet
birtokában egyéb tartózkodási en-
gedélyt is szerezhet, és ekkor az
említett támogatásokra nem jogo-
sult (ItI', 81-83 §)

b) Humanitárius tartózkodási enge-
déllyel rendelleezti egyéb leúlfoldí
ilyen az ország területén szüleren,
de felügyelet nélkül maradt. más
jogcímen tartózkodási jogot nem
nyert kiskorú [Itv. 15, § (1) bek.l
vagy a vissza nem fordítható külíöl-
di (származási vagy visszafogadásra
köteles országa nem biztonságos,
kínzásnak, üldözésnek lenne ou ki-
téve [Itv, 43 §; HL, 43, § (4) bek]
Az engedély általában egy évre szól,
és meghosszabbírható. Számukra
kijelölik a tartózkodási helyet. gyer-
mekvédelmi intézményben vagy
közösségí szálláson.

i) Egyéb tartózkodási engedéllyel ren-
delkezrJ. az országban tartózkodás-
hoz szükséges anyagi fedezetrel. be-
jelentett tartózkodási hellyel, érvé-
nyes úti okmánnyal rendelkezó, köz-
rendi okból nem kifogásolt külföldí,
aki legfeljebb kél évig érvényes tar-
tózkodásí engedélyt kapott Kűlfoldi
munkavállaló kaphat akár négy évig
érvényes engedélyt. Ugyanakkor
mindegyik engedély meghosszabbít-
ható (Itv" 13, §) A kiskorúak legin-
kább családi együttélés céljából ki-
adott tartózkodási engedélyt kapnak
amelynek érvényességi ideje a szu-
lőével (családfennrarró) azonos
idejű, annak függvénye. Ha a gyer-
mek időközben nagykorú lett Ma-
gyarországon, és öt éve a családban
él, családegyesítés céljából kiadott
engedélylyel rendelkezik, a szülők
tartózkodási engedélyének lététől.
érvényességétől függetlenül jogo-
sultrá válik a magyarországi tartóz-
kodásra, ame nvnyiben képes magár
eltartani, lakhaiása megoldott (Itv ..
[/Í §).

lj Vízummal rendelleezii. a küllöldi
legfeljebb összesen 90 napot tarróz-
kedhat Magyarországon (beutazó-
vízum), vagy legfeljebb egy évig, de
minden esetben csak meghatáro-
zott célból (például tanulás, gyógy-
kezelés, családegyesítés) tartózkod-
hat az országban (tartózkodási ví-
zum), Egyes vízurnok legfeljebb hal
hónapos tartózkodásra jogosítanak
(szezonális munkavállalás. humani-
tárius megfontolásból kiadott) (ltv..
9 §), A vízumot a külföldí úti okmá-
nyába bélyegzik be. a megadott ide-
ig meghosszabbítható. ám érvény te-
leníthető is, A vízum az előfeltétele
a tartózkodási engedélynek

Önálló kategória, bár nem külföldí az a
magyar állampolgárságú diák. aki lan-

OLTALOMKERESŐK 2002, MÁJUS-JÚ IUS
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kötelezetrségét korábban külföldön tel-
jesítette [Köt., 108. § (3) bek.l. Az előbbi-
ekhez hasonlóan kommunikációs gon-
dokkal kuzdhet, a hazai iskolarendszer-
ben felzárkóztatásra szorulhat,

Célszerű ismerni a külföldi tanulónak
(IZ országban való tartózkodására vo-
natkozó jogcimet és a tartózkodásra
jogosító okiratának típusát, mert ez is
része a kezoktatási intézményben kö-
ielezóen kezelt. nyilvántartott tanulói
(személyes) adatoknak (a Kot. mellék-
lele).

Tankötelezettség
A közoktatási jogszabályok értelmé-
ben tanköteles (Köt, 110. §)
( 1) a menedékjogot kérelmező (kérel-

mezó jogállását tanúsító igazol-
vánnyal rendelkezik, illetve szülök
igazolványába bejegyzett gyermek),

(2) a menekültként elismert (saját jo-
gon elismert, vagy elismert személy
gyermeke, akire a jogállást kiter-
jesztették) ,

(3) a menedékes (saját jogon elismert,
vagy elismert személy gyermeke,
akire a jogállást kiterjesztették),

(4) a bevándorolt Ca szüló ilyen célból
kiadott okmányában szerepló 14
éven aluli gyermek, 14 éves kor
felett saját okmánya van),

(5) a letelepeden Ca szüló ilyen célból
kiadot! okmányában szerepló 14
éven aluli gyermek, 14 éves kor fe-
lett saját okmánya van),

(6) a humanitárius tartózkodási enge-
déllyel rendelkezo egyedülálló kis-
korú,

(7) olyan gyermek, akinek szülöje bár-
milyen tartózkodási engedéllyel
vagy tartózkodási vízummal ren-
delkezik. Ha ennek alapján a tar-
tózkodás az egy évet meghaladja, a
tankötelezettség a törvény szerint
létrejön, míg egy évnél rövidebb
magyarországi tartózkodás eléré-
séig csak kérelemre jön létre.

A tankötelezettség magában foglalja
(Kör, 6--7. §)
( 1) a tanulói jogviszony létesítését

• a tankötelezettség feltételeit a fel-
vételkor ellenőrizni kell,

• fel kell venni a lakóhely, ennek
hiányában pedig a tartózkodási
hely korzetében található intéz-
ménybe a gyereket [Köt., 65. § (2)
bek.], a fenntartó önkormányzat
által meghúzott körzethatáron
belül IKot. , 90. § (l) bek.], de kér-
déses, hogya különbözó külföldi
csoportoknál ez mindig egyértel-
műen meghatározható-e,

• egy évnél rövidebb itteni tartóz-
kodás esetén aszülönek kifeje-
zetten kérnie kell a felvételt,

• életkori szempontból a 6--16. év,
fogyatékos tanuló esetéri a 18.
életév a tanköteles kor, az 1992
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után szűletett gyerek a 6-18. év
között tanköteles, ami meghosz-
szabbítható a 20. évig,

• az iskola igazgatója dönt a tankö-
telezettség kezdetéról
- az óvoda véleménye alapján.

vagy
- a nevelési tanácsadó véleménye

alapján (ha a gyerek nem járt
óvodába, iskolai felkészítóre),
vagy

- szakértói bizottság véleménye
alapján (fogyatékos gyermek),

• kűlföldön megkezdett és befeje-
zett tanulmányok beszámításáról,
a tanulót érintő feltételekról való
döntés (Köt, 111. §)
- egyedül az igazgató hatásköre,

vagy
- ha nem tud dönteni, beszerzi

az oktatási miniszter vélemé-
nyét a döntéshez,

• a tankötelezettség meghosszab-
bításáról döntést
- a tantestület vagy
- szakértói bizottság hozhat,

• tankötelezettsége megszűnik (a
tanuló és a szüló közös kérésére)
annak, aki a 16. évét betöltötte és
- az érettségi vizsgát leteszi, vagy
- államilag elismert szakképesí-

tést szerez, vagy
- házasságkötés révén nagyko-

rúvá válik, vagy
- gyermekének eltartásáról gon-

doskodik.
A tankötelezettség megszűnését
az igazgató írásban veszi tudo-
másul. [Nappali rendszerű okta-
tásban a tanuló abban az évben
kezdhet utoljára általános iskolai
tanévet, amelyben betölti a 16.
évét, középiskolai és szakiskolai
tanévet pedig, ha a 22. évét tölti
be; tartósan beteg, tanulási nehéz-
ségekkel, magatartási rendelle-
nességgel küzdó tanuló esetében
a tanköteles kor további három
évvel hosszabbodik (Köt, 52. §)];

(2) az iskolalátogatást (hacsak nem
kap engedélyt magántanulóvá vá-
lásra), erről az iskola igazgatója és a
szuló közötti vita esetében a tanuló
tartózkodási helye szerinti önkor-
mányzat jegyzöje dönt;

(3) az iskolai követelmények teljesíté-
sét, beleértve azt is, hogy kérelemre
engedélyezzék egy vagy több évfo-
lyam megismétlését, akkor is, ha
egyébként felsöbb évfolyamba lép-
hetne [Köt, 71. § (5) bek.],

(4) normatíva igénylését és megszerzé-
set, felhasználását;

(5) a tanulók adatainak kezelését;
(6) a szű lő k szankcionálási Ieh ető-

segét, ha a tankötelezettségnek a
gyermek nem tesz eleget;

(7) az iskolalátogatási támogatásra va-
ló jogosultság érdekében a tanulói
jogviszony igazolását.

A diszkrimináció tilalma
• Az Alkotmány szerint tilos bármely

megkülönböztetés, ha azt törvény
nem teszi lehetövé, illetve arányta-
lan, szükségtelen és objektíve nem
igazolható, amennyiben az (1) faj,
(2) bőrszín, (3) nem, (4) nyelv.
CS) vallás, (6) politikai vagy más
vélemény, (7) nemzeti származás.
(8) társadalmi származás, (9) vagyoni
helyzet, Oa) születési helyzet vagy
( ll) egyéb helyzet szerinti különb-
ségtételt valósít meg.

• Az UNESCO egyezménye, amely az
oktatásban a megkülönbözetés elleni
küzdelemről szól, tiltja az oktatásban
résztvevők (1) faj, (2) börszín, (3) nem,
(4) nyelv, (5) vallás, (6) politikai
vagy egyéb vélemény, (7) nemzeti-
ség, (8) társadalmi származás. (9) va-
gyoni helyzet. (la) születésen alapuló
egyéb megkülönböztetését. A tilal-
mat sérti mindenféle kizárás. korlá-
tozás, kedvezményezés, amelynek
célja vagy következrnénye az oktatás
terén való egyenlö bánásmód meg-
szüntetése vagy akadályozása, így a
szegregáció (kulön intézményi kere-
tek közötti oktatás. ha az nem önkén-
tes, és nem tanalmazza a többségi
kultúra, nyelv oktatását), a kotelezö-
nél alacsonyabb színvonalú oktatás.
alacsonyabb követelmények rámasz-
tása, illetőleg a tanulók, szulók em-
beri méltóságának a megsértése. Az
"oktatás" szó az oktatás összes fajtá-
jára és fokozatára vonatkozik, a ta-
nulmányok folytatásának feltételeire
is (például az itt élő külföldi állam-
polgároknak ugyanúgy kell biztosí-
tani az oktatásban való részvételt.
mint a magyar állampolgároknak).
Az egyezménynek Magyarország is
részese.

• A gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben biztosított jogok terén,
így a kezoktatáshoz való jogban is
tilos (1) a 18 éven aluliak, (2) a szú-
lők., és (3) a törvényes leépuiselőle
megkülönböztetése, mégpedig (1) faj,
(2) bőrszín, (3) nem. (4) nyelv
(5) vallás, (6) politikai vagy más
vélemény. (7) nemzeti származás.
(8) nemzetiség, (9) társadalmi szárma-
zás vagy CI O) egyéb helyzet alapján
Az egyezménynek Magyarország IS

részese.
• Tiltja a diszkriminációt a menekültek

jogállásáról szóló ENSZ-egyezmény.
valamint az ENSZ hontalanokról
szóló egyezménye is. Így nem tehe-
rö különbség e gyermekek (1) bőr-
színe, (2) faja, (3) vallása, (4) nemzeti
vagy állampolgársági hovatartozása
alapján.

• Az előbbiekkel összhangban, a koz-
oktatásban tilos a hátranyos megkü-
lönböztetés bármilyen okból, így kü-
lönösen a gyermek vagy hozzátarto-
zója (1) bórszíne, (2) neme, (3) vallása,
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(4) nemzeti vagy etnikai hovatarto-
zása, (5) politikai vagy más vélemé-
nye, (6) nemzetiség, etnikai vagy tár-
sadalmi származása, (7) vagyoni és
jövedelmi helyzete, (8) kora, (9) cse-
lekvőképességének hiánya vagy
korlátozottsága, (10) születési vagy
(ll) egyéb helyzete, (12) az intéz-
mény fenntartója alapján [Kör., 4, §
(7) bek.]: A tilalmakon túl, mivel a ta-
nuló személyiségét, nemzeti önazo-
nosságát, emberi méltóságát és jogait
tiszteletben kell tartani, az iskola köte-
les számára védelmet nyújtani a fizikai
és a lelki erőszakkal szemben (az is-
kolán belül is). A tanulót a személyes
adottságait figyelembe véve (ennek
alapja lehet a kommunikációs és kul-
rurális különbség) kell megfelelő,
megkülönböztetett ellátásban részesí-
teni, sőt életkorától függetlenül for-
dulhat a pedagógiai szakszolgálat in-
tézményeihez segítségért (Köt., 10, §
(2)-{3) bek, 11. § (1) bek], A Köt. a
különleges gondozást a fogyatékos
gyermekre vonatkoztatja elsősorban,
ám a gyermek kommunikációs, kultu-
rális és tudásbeli különbségek esetén
is beilleszkedési zavarral, tanulási ne-
hézségekkel, magatartási rendellenes-
ségekkel küzdövé válhat, ami szintén
megalapozza az eltérő bánásmódot
[Köt, 30 § (7) bek]

• Május végén lépett életbe egy új,
a közoktatási diszkrimináció tilalmá-
nak megsértésével elkövetett sza-
bálysértésről szóló rendelet. Ennek
nem a pénzbüntetés (bírság) miatt
van jelentősége, hanem azért, mert
az alaptörvény is büntetni rendeli a
hátranyos megkülönböztetést [Alkot-
mány 70/ A § (2) bek.l.

Együttműködés a szülőkkel
A szülőket tájékoztatni kell a pedagó-
giai intézményben folyó pedagógiai,
nevelési programról, helyi tantervről
általában, valamint konkrétan gyerme-
kének fejlődéséről, magaviseletéről,
tanulmányi előmenetelésről. Mivel a
szülő kötelessége a pedagógusokkal
való kapcsolat kialakítása, fenntartása,
valamint a gyermek közösségbe való
beilleszkedésének elősegítése, a nem
kötelező foglalkozásokon való részvétel
igénylése, ehhez a kölcsönös tájékozó-
dás mindkét oldalról elengedhetetlen
(Köt, 13-14, §), mégpedig rendszeres-
séggel, a felek által értett nyelven és
módon.

Az iskolaszék a szűló-diák-iskola
együttműködésének jó fóruma lehet-
ne, ha egyáltalán ilyen ügyek rendsze-
resen elébe kelülnének

Önálló kérdés, hogy magyarul nem
tudó család esetében miként lehet ér-
vényt szerezni annak a követelmény-
nek, hogy az intézmény a tanulóval kap-
csolatos döntéseit a szülóvel, diákkal
írásban kozőlje. Ezen a téren ugyanis
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jogorvoslatnak van helye. Az ügyben a
fenntartó, illetve az iskolaszék, a bizott-
ság jár el (Köt., 83 §l, az államigazgatási
eljárás általános szabályai szerint, amely
előírja a tolmács biztosítását, beleértve
annak állami finanszírozását is.

Érdemes lenne a közoktatási intézmé-
nyeknek arról is tudomást szerezni,
hogya kűlföldi, magyarul nem tudó
gyermekek szűlei, ha menekültek, hol
és milyen eredménnyel vesznek részt a
jövedelemtől függetlenül járó, sőt in-
kább kötelező jellegű, díjmentes magyar
nyelvi oktatásban (Metr., 3. § (2) bek.]:
A két intézmény közótt természetes
lehetne az együttműködés a nyelvi,
nevelési és oktatási ügyek terén.

Dijale és támogatások
Általános 'szabályként [Kör., 110. §
(3)--(7) bek]
a) a magyar állampolgárokkal azonos

feltételekkelveheti igénybe a kozok-
ratást
• a tanköteles kűlföldi,
• a 18, életévét betöltött külföldi,

ha egyedülálló (szülő nélküli), és
legalább egy éve az országban él,
és az ő állampolgársága szerinti
országban is ugyanígy bánnak a
magyar állampolgárokkal (viszo-
nosság),

• a külföldí diplomaták gyermekei
viszonosság alapján,

• az Oktatási Minisztérium meghí-
vólevelével rendelkezők;

b) nemzetközi szerződés vagy egyéb jog-
szabály is elrendelheti, hogy más
külföldiek (például az EU-csatla-
kozás után az EU-polgárok) a magyar
állampolgárokkal azonos feltételek-
kel vehetik igénybe a közoktatást,

c) minden egyéb esetben (például a
. külfoldi diák nem tanköteles) az óvo-

dai, iskolai, kollégiumi ellárásért.
pedagógiai szakszolgálatért térítési
dijat kell fizetni,

A helyi önkormányzati feladatok ellá-
tásának keretében, a helyi önkormány-
zatok és állami szervek által fenntartott
közoktatási intézményekben ingyenes
(Köt., 114, §) például
a) az óvodai foglalkozás, beleértve a

logopédiát, a gyermekek egészség-
ügyi felügyeletét,

b) az általános iskolai, szakiskolai és
középiskolai tanórai foglalkozások
a tizenegyedik évfolyamig, beleért-
ve az évfolyamismétlést. ha annak
oka a tanulmányi követelménvek
nem teljesítése, . .

c) a nem kötelezó, tanórán kívüli fel-
zárkóztatófog1alkozás a heti kötele-
ző tanórai foglalkozás 10 százalékát
kitevö időkeretben,

d) a különbözeti vizsga, javítóvizsga,
e) iskolai létesítmények (könyvtár, la-

boratórium, sportpálya, zeneterem
stb.) használata,

Egyebekben tandíjat vagy térítési dí-
jat kell fizetni (például az etkezésért)
[Köt., 115, § (3) bek" 116, §],

Tandíjért vehető igénybe mindenki
számára, tehát jogállástól függetlenül
például:
a) közoktatás, ha 22. év feletti a tanuló,
b) a helyi pedagógiai programhoz,

helyi tantervhez nem kapcsolódó
oktatás, szolgáltatás,

c) az évfolyamismétlés fentiekról eltérő
okból,

d) a tanulói jogviswny megszünése
után kezdett vizsgák.

A díJ az adott szakmai feladatra jutó tan-
évre szóló kiadásoknak (állami norma-
tív támogatás + fenntartói hozzájárulás)
az egy tanulóra jutó hányadosa. Ez tehát
iskolánként eltérő, és t.anévkezdéskor
kell kiszámítani. A számítás szabályait a
fenntartó határozza meg, ám dönteni az
intézmény vezetőjének kell. beleértve
a tanulmányi eredmény és a szociális
helyzet alapján adható kedvezményeket
és a befizetés módját (Köt., 117. §). A tan-
díjat fizető külföldi tanulót az állami
normativa igénylésekor nem lehet figye-
lembe venni, A nem állami, nem helyi
önkormányzati intézmények fenntartói
a normatíva igénylésekor hitelesek
feltüntetni az igénylőlapon az OM azo-
nosítót, és hogy milyen feladatért, mi-
lyen jogcímen igénylik a költségvetési
hozzájárulást. A hiányosan beküldött
igénylésre a TAKISZ nem utalia át a
hozzájárulást (Vhr., 14, és 17§)

Az áttekintett általános szabályokon
felül egyéb támogatásban részesülhet-
nek (pozitiv diszkrimináció) a köver-
kező kategóriákban tartozók (ezeket
a támogatásokat külön kell nyilvánrar-
tani, felhasználásukat a folyósító Be-
vándorlási és Állampolgársági Hivatal
bármikor ellenőrizheti (Metr., 31, §).
aj Amenedékes és a kísérö nélküli kIS-

korú a menedékkérelmezési eljárás
alatt kérheti
- az óvodai nevelésévei,
- a gyermekvédelmi intézményben

elhelyezésével,
- az általános iskolai oktatásával

kapcsolatos költségek (étkezési,
utazási költség, az iskola által iga-
zolt tankönyvek, munkafüzetek
költsége) megtérítését.

Ezeket a költségeket (amelyek az
állami normativán kívüli egyéb okta-
tási, intézményi költségeket jelentik)
a BÁH Ca jegyző útján előterjesztett
kérelernre) megtéríti, ha a tankotele-
zettséget a tanuló a körzeti Caszállás-
helyéhez legközelebbi) intézmény-
ben teljesíti (Metr., 14. §) A megtérítés
részletszabályai csak a menedékesek-
re terjednek ki, a kérelmezöre nem.

b) A menekült 360 órás alapfokú ma-
gyar nyelvi képzésben részesül,
amelynek díját és az alapfokú magyar
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nyelvvizsga díját a BÁH az intéz-
ménynek közvetlenül fedezi, arneny-
nyiben a képzésre erre kijelölt intéz-
ményben kerül sor. Ennek életkori
határa érdemben nincs (Metr., 16. §
(1)-(2) bek]

e) A tanköteles menekült és a rnenedé-
kes számára a felzárkóztató magyar
nyelvi képzés díjmentes, ha alapfokú
oktatási intézményben, középisko-
lában, szakmunkásképzőben vagy
szakiskolában folytat tanulmányokat,
és a felzárkóztató nyelvi képzésre
a BÁlT által kijelölt intézményben
kerül sor. A BÁH a képzés kölrségeít
az intézménynek fizeti [Metr., 16. §
(3H4) bek.]

d) A (tanköteles) menekült, ha a szülő
jövedelme nem éri el az öregségi
nyugdíjminimum összegét, a jegyző
útján részesülhet (kérelemre) tan-
évenként egyszer beiskolázási támo-
gatásban, ha ilyet az önkormányzat-
tói nem kapott, és
- általános iskolába,
- gimnáziumba,
- szakközépiskolába,
- szakmunkásképzöbe,
- szakiskalába jár.
A támogatás összege legfeljebb az
öregségi nyugdíjminimum fele, és
benyújtása nincs határidőhöz kötve
(Melr., 19.§)

e) A (tanköteles) befogadott, ha va-
gyontalan, továbbá a családban az
egy fóre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdfjminirnu-
mot. úgy kérelemre a BAH az adott
intézménynek megtéríti (Itr., 87. §)
a befogadott
- az óvodai neveléséveI ,
- általános iskolai elhelyezésével,
- kollégiumi elhelyezésével,
- gyermekvédelmi intézményben

való elhelyezésévei kapcsolatos
étkezési költségeket.

f) Az általános iskolában tanuló (tan-
köteles) befogadott, ha vagyontalan,
továbbá a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíjminimumot (szociális
rászorultság), úgy kérelmére a BÁH
tanévkezdéskor beiskolázási támoga-
tást nyújthat az öregségi nyugdíj mini-
mum feléig, illetve egyszeri beiskolá-
zási támogatást adhat (Irr., 90 §)

Nevelési és pedagógiai program,
munka

A pedagógusnak egyformán alapköte-
lezettsége a tanulók nevelése és taní-
tása. Ahhoz, hogy ebben tekintetbe
vehesse a gyermek egyéni képességét,
fejlődési ütemet. szociokulturális hely-
zetét, valamint. a "bálmilyen oknál fogva
hátrányos helyzetben lévő gyermek,
tanuló felzárkózását tanulótársaihoz"
(Kör., 19. §), megfelelő szakmai prog-
ramot kell készítenie. Bizonyára nin-
csenek olyan felzárkóztató programole.
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amelyek éppen a nyelvi és a máshol
előképzettséget szerzett, más magatar-
tási mintákkal, közösségí szokásokkal
érkező tanulókra vonatkoznak, ám ezt
a hiányt pótolni kellene. Nem célszerű
megvárni. míg különleges gondozást
igénylővé válik a gyerek, azaz amíg
reha bilitációs, szakmai bizottság elé,
nevelési tanácsadóba stb. kerül. Ameny-
nyiben e szakértői vélemény alapján
az igazgató mentesiteni kívánja egyes
tantárgyak értékelése és minősítése
alól, egyénifoglalkozást kell a számára
szervezni, SŐl egyéni fejlesztési tervre
van szükség [Köt, 30. § (9) bek.l. A fel-
zárkózrató célú egyéni foglalkozás idő-
kerete azonban igen szűk (a körelezö
heti tanórai foglalkozások 5 százaléka
[Köt., 52. § (11) bek.l.

Az intézmények feladata, hogy el-
lássa a hátránvos helyzetű gyermekek
.felzárkóztatásával kapcsolatos tenni-
valókat, meglelelő intézkedéseket kez-
dernénvezzen, ha a háttérben családi,
ifjúságvédelmi okok, magatartászava-
rok állnak [Köt., 41. § (6) bek], illetve a
nem kötelező tanórai foglalkozások
körében felzárkóztató, fejlesztő foglal-
kozásokat szervezzen a törvény szerinr
maximált időkeretben osztályonként,
évfolyamonként [Köt., 52. § (7) bek.l.

Ezek módszereit, kereteit illetően
is segítséget kellene nyújtani az okta-
tási intézményeknek. Valószínűleg a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat
nyújtoknak fel kellene készülni e fel-
adatokhoz megfelelő szaktanácsadás-
sal (például szervezzenek-e az oktatási
intézmények szakmai rnunkaközössé-
get, intézményközi munkaközösséget
a feladatra, annak ellenőrzésére, vagy
sem), a pedagógusok önképzésének
ilyen tartalmú támogatásával, valamint
a már említett programok elkészítésé-
hez adandó szakmai javaslatokkal
(Köt., 36. §). Különösen fontos lenne,
hogya nevelési és pedagógiai progra-
mok elfogadása előtt beszerzendő
szakértői véleményben (Köt., 44. §)
kitérjenek az említett felzárkóztatásra,
hiszen a program kötelező eleme a
"tanulási kudarcnak kitett tanulők fel-
zárkózta tását segítő program", akárcsak
a helyi tanterv (amely meghatározza,
miként lehet az iskolaváltást megvaló-

sítani különbözeti vizsgával vagy évfo-
lyamismétléssel, továbbá előírja az
ismeretek számonkérésének. minősíté-
sének formáját) [Köt., 48. § (1) bek.l.

A közoktatási információs rendszer
kiépülésével a tárca, a pedagógus-to-
vábbképzés, a szakmai szervezetek es
a civil szervezetek megfelelő adatok-
hoz juthatnak a felzárkóztatás kialaku-
ló gyakorlatáról. Ehhez természetesen
szükség lenne arra, hogy az óvodák és
iskolák továbbítsák az információs
rendszernek (1) a nevelési programju-
kat, amely kitér a felzárkóztatás szak-
mai. módszertani kérdéseire is, (2) kö-
zöljenek adatokat a leülföldi. magval-ul
nem rudó gyermekekről mint olyanról.
amelyet az adott intézmény "fontosnak
ítél", (3) az iskolák adjanak tájékozta-
tást a tanórán kívüli foglalkozásokról,
a választható nem kötelező tanórai
Ioglalkozásokról, amelyek része a fel-
zárkóztatás is, (5) az iskolák "elmúlt
két évben elért fontosabb tanulmányi
és más szakmai eredményeiről". ha
ilyennek minősíti a külfö]cÚ gyerekek
oktatását (Vhr., 2.melléklere)

Pedagógusképzés
A pedagógusokra vonatkozó képzési
köverelményekröl szóló korrnányrende-
letek vajon kitérnek-e a magyami nem
tudó, más tudásanyaggal és kulturális
rnintákkal érkező gyerekek felzárkózta-
tására, tanítására? Ha nem, akkor még
nagyobb a gond. Ha igen. akkor azt cél-
szerű a pedagógus-továbbképzésnél is
felhasználni, arra építeni.

Továbbképzés
A pedagógusoknak hétévenként. a jog-
szabályban meghatározottak szerint.
továbbképzésben kell részt venniük
[Köt., 19. § (8) bek.l.

A Pedagógus-továbbképzési Akkre-
ditációs Testületnek, valamint az Or-
szágos Köznevelési Tanácsnak kellene
ehhez - az oktatási tárca kezdeménye-
zésére - a tartalmi minimumokban
megállapodnia. A tárca feladata a pe-
dagógiai szakirodalom beszerzésének
megfelelő támogatása, a neveléstudo-
mányi kutatások finanszírozása lenne
[Kör.·, 94. § (1) bek. c) és g), 95 § (1)
bek e), 96 § (4) bek].

A rövidítések mogyorózato:
R = 162/1998. (IX. 30.1 kormányrendelet az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről
Köt. = 1993. évi lXX IX. törvény a közoktatásról (idöközi módosítások kal)
Vhr. = 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet a Köt. végrehajtásáról
Itv. = 2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról (a köznyelvben idegenren-

dészeti törvénynek nevezik)
Itr. = 170/2001. (IX. 26.) kormányrendelet az Itv. végrehajtásáról
Met. = 1997, évi CXXXIX. törvény a menedékjogról
Me!. = 172/2001. (IX. 26.) kormányrendelet a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedé-

kesek okmányairól
Metr. = 25/1998. (II. 18.) kormányrendelet a Met. hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatá-

sáról (idöközi módosításokkal)
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A pedagógusokkal és a fenntartó önkormónyzatok munkatórsaival beszélgetve megvólaszo-
lósra vór néhóny fontos kérdés, így különösen a következők:
• Mi történik azzal a tanköteles gyer-

mekkel. akinek nincs bizonyítványa?
A menekültek, kérelmezők esetében
ugyanis eleve kizárt, hogya hazai ha-
tóságától érdeklődjön a magyar szerv,
netán a követségen keresztül informá-
ciót vagy iratpótlást kérjen. Hogyan
lehet. így az előző végzettséget elis-
merni? Ki jogosult a hiányzó iratot. pó-
tolni? Mi legyen ennek a mechaniz-
musa? Különösen komoly a gond az
általános (elemi, alapszintű) iskolai
bizonyítvány hiányában, mert ez a
felnőnek szakképzésének (például
virágkötő vagy rargonca-kezelő ranfo-
lyam elvégzése és támogatása a mun-
kaugyi szervezeten keresztül) éppúgy

akadálya, mint a továbbtanulásnak.
vagy éppen a gépjármű-vezetói jogo-
sítvány megszerzésének.

• Mi a teendő, ha a tanköteles külföldi
gyermek (a családjával együtt) eltü-
nik, azaz nem látogatja az iskolát'
Mivel tanköteles, és új címe, iskolája
nem ismert, nem lehet kiiratkozott-
nak tekinteni, ám vajon meddig kell
tanulói jogviszonyát fenntartani? Ele-
gendő, ha az idők végezetéig vezetik
a hiányzásait? Esetleg a külföldiek
nyilvántartását vezető BÁJ-l-hoz for-
dulnak az iskolaigazgatók az új lak-
címért? Ha az nem élő cím, meddig
jogszerű a jogviszony fenntartása, a
normatíva igénylése, felhasználása?

• A magvar nyelvi felzárkóztatás szerve-
zését á BÁH minden gyermek eseté-
ben (év közbeni jogszabály-módosí-
tás miatt) nem tudja támogatni. Min-
dent elkövet ennek érdekében. de
a már említett egyéb tervezhetöségí
gondok miatt célszerű lenne a BAl [
keltségverését kellően rugalmasan
meghatározni a kötelezö feladatok fe-
dezéséhez.

• A viszonosságról nehézkes volt a tá-
jékoztatás, noha az a tandíjmentesség
miatt fontos az iskola fenntartójának
és az iskoláknak is. A tájékezratás au-
tomatikus rendszerét célszerű lenne
az oktatási tárcánál kidolgozni.

Bízva abban, hogy az illetékesekkel
mielőbb felveszi az Egyesület a kapcso-
latot, a kérdésekre kapott válaszokat is
haladéktalanul közzétesszük

Máius 23.
A budapesti iskolák tanárainak tartott szemináriumra azokat az iskolákat hívtuk
meg, amelyek nagyobb ,számban foglalkoznak külföldi gyerekekkel. Képviseltette
magát a Németh utcai Altalános I~kola, a Mérei Ferenc Altalános Iskola, a Szerb
Nemzetiségi Iskola, a Pannónia Altalános IS,kola, a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium, a M$lgyar-Angol Kéttannyelvü Altalános Iskola, valamint a csepell
Gróf Széchenyi Altalános Iskola. Meghívottként jelen volt az Oktatási Minisz-
térium nemzetközi osztályáról Nagy Gábor úr is, valamint a meghívott négy
önkormányzat közül a ,kőbányai polgármesteri hivatal tanügyi osztálya képvisel-
tette magát. A BM BAH menekültügyi osztályáról Dézsi Gabriella, az UNICEF
részéről pedig Taká(s Katalin jelent meg a délutáni megbeszélésen.
Délelőtt. egy kerekasztal-beszélgetésen
a meghívott tanárok mutatták be isko-
lájukat, bemutatva a külföldi gyerekek
oktatása val kapcsolatos gondjaikat.
Ezek közt a leggyakrabban a követke-
zőket említették meg.
• A külföldi gyerekek magyar nyelvtu-

dásának hiányossága. Az iskolák
ezt. a nehézséget eltérő módon pró-
bálták kezelni. Ahol a nyelvoktatást.
maguk fel tudták vállalni, például
délutáni nyelvi kurzusokat szervez-
tek. Ezek jól működtek, és a gyere-
kek nyelvi felzárkóztatását sikerült is
bizonyos mértékben megoldani ott,
ahol a szülők együttműködtek, kérték
a tanítást, és a pedagógus rnunkáját
meg is tudták valamelyest fizetni.

J..
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Ellenben ott, ahol a szülók nem tö-
rődtek vele, hogy gyermekeik meg-
tanulnak-e magyarul, és a nyelvórá-
kért még szimbolikus összeg fize-
tésére sem mutattak hajlandóságot,
az iskola próbálkozása a gyerekek
nyelvi felzárkóztatásának biztosítá-
sára kudarcba fulladt. Maradt a be-
vált módszer alkalmazása: a gyerek
bekelült az osztályba, és menet köz-
ben megtanulta a nyelvet, mintegy
"ráragadt" a magyar nyelv. Ha a kül-
földi gyerekek nyelvoktatása hivata-
los keretek közt zajlana. és az iskolá-
nak lenne rá pénze, a gyerekek nyel-
vi felzárkóztatása megoldott lenne.

• Tankötelesség. Az iskolák többsége
már a bemutatkozó részben kirért ar-
ra, hogy nincsenek tisztában vele, ki
a tanköteles, ki a tandíjmentes, egyál-
talán milyen vonatkozásai vannak a
különbözö tartózkodási engedély-
Iyel rendelkező iskoláskorú gyere-
kek beiskolázásának. A tanárok jogi
kérdésekben is teljesen magukra
vannak hagyva, saját maguknak kell
utánajárniuk a külföldi gyerekek ok-
tatását szabályozó törvényeknek,
olyan kérdéseknek, mint a tandíj-
rnentesség, a normatíva, a beiskolá-
zási hozzájárulás stb. Nem kaptak

segítséget sem az Oktatási Miniszré-
riumtól, sem a helyi önkormányzat-
tól. Így az iskolák, ahelyett, hogya
gyerekek nevelésével, oktatásával
foglalkoznának, a törvények értel-
mezésére, különböző kiskapuk ke-
resésére fordítják idejük, energiajuk
jelentős részét. Ezeket számba véve
nem csoda, hogya tanárok belefá-
radtak a szélmalomharcba, nincs
energiájuk még külön foglalkozni a
rászoruló gyerekekkel. Még az is fel-
merült, hogy csak azokat a gyereke-
ket veszik be az iskolába, akik lak-
helyük szerint erre jogosultak.

• Beilleszkedés. A kerekasztal-beszél-
getés során sok kérdésre kerestük a
választ: hogyan érintette az iskolákat.
a külföldi gyerekek megjelenése,
volt-e az iskolában a gyerekek befo-
gadására hely, voltak-e konfliktusok
a magyar és a külföldi gyerekek
közt, mi alapján helyezték el ezeket
a gyerekeket az osztályokban, rni-
lyen iskolai háttérrel érkeztek a gye-
rekek' Az iskolák nyitotrak a külföldi
gyermekek befogadására, létszám-
gondjaik nincsenek. Komolyabb
konfliktusok nem volrak a magyar és
a külföldi gyermekek közt. Ha egy-
mást cukkolták a gyerekek, ezeket a
helyzeteket a pedagógusok sikere-
sen kezelték. Ugyanakkor gondot
okoz, hogy a külföldí gyermekeknek
eltérő az iskolai hátterük. Gyakori,
hogy egy-egy tantárgyat egyáltalán
nem is tanultak saját hazájukban,
de az is előfordul, hogy más tantár-
gyakból jóval felkészültebbek, mint a
magyar gyerekek. Nyelvi gondjaik
miatt a külföldi gyermekek nehezen
értik meg a nem reál tantárgyakat,
nehéz elemezniük, megérteniük
a magyar irodalmat és a történelmet.
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A gondokat enyhítené egy pedagó-
giai asszisztens jelenléte, akinek
munkaviszony keretében (szerzó-
déssei, munkaköri leírással) lenne
egyik fő feladata a külföldi gyerme-
kek felzárkóztatása. A tanárok kül-
földi látogatás aik során találkoztak
ilyen asszisztensekkel, és úgy vélik,
munkájukat nagyban segítene, ha a
magyar iskolarendszer is átvenné ezt
a mintát. Nemcsak a külíöldi gyer-
mekek felzárkóztatását tudnák segí-
tcni, hanem a roma gyermekekét is.
Az ő felzárkóztatásukra van anyagi
fedezet, az etnikai kvóta, ezt kellene
kiterjeszteni a külföldi gyermekekre
is. Így megoldódna a nyelvtanítás
anyagi gondja, a pedagógiai asszisz-
tens révén pedig biztositva lenne a
külföldi gyermekek nyelvi és szak-
tantárgyi felzárkóztatása.

Délután főleg módszertani kérdésekkel
foglalkeztak az előadások és a hozzá-
szólók.
• Orsós Éva meghívott előadóként a

Világbank felkérésére készült, roma
gyerekekre vonatkozó kutatásról tar-
tott rövid beszámolót. Az előadó
hangsúlyozta azokat a jellemzőket,
arnelvek a külföldi és a roma gyere-
kek oktatásában, iskolai nevelésében
egyaránt fontosak lehetnek. Olyan
iskolákról beszéll, amelyeket roma
vagy nem roma emberek hoztak létre
roma diákok számára. Mondandóját a
pedagógusok, a külső-belső környc-
zet, valamint az iskola, a szülői ház és
a saját közösség hármasa köré csopor-
tosítoua. A pedagógusok részéról na-
gyon fontos a személyes felelősség
vállalása. A tanárnak hinnie kell ab-
ban. hogya roma gyerek képes arra,
hogy jobb eredményeket nyújtson,
képes a jobb tanulásra. A külsó-belsö
kernyezet fontossága az oktatás-neve-
lés korai megkezdésében, a nevelés
Iolyarnatossá -tételében játszik szere-
pet. Az iskola, a szülői ház és a saját
közösség hármasának támogatása
Iontos a gyerek iskolai beilleszkedé-
seben. Ha ez a hármasság hiányos.
kevés a gyermek esélye a sikeres beil-
leszkedésre, nevelésre. A közösség
jelenléte, a szülókkel való sikeres
együttműködés, kapcsolattartás, kap-
csolatkialakítás segítheti a gyerekek
gyorsabb beilleszkedését. A pedagó-
gusoknak a roma gyerekekhez való
hozzáállását jellemzi, vajon mennyi-
ben tekintették a roma szülőt zavaró
tényezőnek. A Világbanki kuratás so-
rán olyan iskolák tették szóvá a jelen-
séget. míru a szolnoki Esély Iskola,
a pécsi Ghandi Gimnázium stb. Ezek
az iskolák olyan problémákat említet-
tek, olyan szülókkel való konflíktuso-
kar, amelyek szerinrük nehézséget
okoznak a gyerek iskolai beilleszke-
dése során. A pedagógusok negativ
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tényként említették a gyereknek a
szülöhöz való tartozását. Azt nem vet-
ték figyelembe, hogya szüló az elsőd-
leges nevelő, őt el kell fogadni, és őt
elfogadva könnyíthető meg a gyer-
mek beilleszkedése. Erősíteni kell a
szülö-pcdagógus kapcsolatot, mert
így sokkal könnyebbé válik a roma
gyermekek elfogadása, integrációja.
Természetesen volrak iskolák, ahol a
pedagógus-szülö kapcsolatot úgy
próbálrák erősíteni, hogy kihelyezett
szülői értekezleteket tartottak: a peda-
gógusok felkeresték a különbözó te-
lepüléseken a roma családokat, és
helyben tartotrák meg a szűlói érte-
kezleteket. Sok esetben azért nem
vesznek részt a szülök az iskolai érte-
kezleteken, mert gondot jelent nekik
az utazás. Más előnye is van a kihelye-
zetr szülóí értekezleteknek a pedagó-
gusnak alkalma nyílik a gyermek la-
kóhelyének megismerésére. Nemcsak
;1 z iskola nevel het, de sok esetben a
szülő is taníthatja az iskolát, és ez
a plusz a magyarországi gyermekek
számára is fontos lehet. A roma gyere-
kekkel foglalkozó iskolák reladata mi-
nél szélesebb kapcsolatrendszer ki-
alakítása azon íntézményckkel, ahol a
roma gyerekeknek továbbtanulási le-
hetőségeik lennének. Miért tontos en-
nek a hálózatnak a kiépítése

'
Először

is a különbözó problémahelyzeteket a
roma gyerekek másképp élik meg.
Esetükben nem olyan hathatós a
problémamegoldás sikeressége, mint
a magyar gyerek körébcn, mivel a ro-
ma szülők is hasonló gondokkal kűsz-
ködnek a problémakezelés terén:
nincs meg a tapasztalatuk, hogyan
kell intézményekkel kapcsolatot te-
remteni, hogyan intézzék gyermekeik
továbbtanulását. Az iskolák segíthet-
nek azzal, hogy ők teremtik meg a
kapcsolatot az érinterr intézmények-
kel. Ezért tapasztalható, hogy azok
az iskolák, amelyek roma gyermekek
felzárkóztatását. nevelését vállalják,
egész napos iskolák, állandó jelleggel
nyitva tartanak, hogy bármiker. bár-
milyen probléma esetében segítséget
kérhessen a gyerek (és a szülei). Fel-
merül a kérdés: vajon szabad-é párhu-
zamot vonni a külföldi gyerekek és
a roma gyerekek iskolai integrációja
között? Mivel migráns gyerekekkel
foglalkozó pedagóguskutató és szak-
tekintély Magyarországon egyelőre
nincs, ezért a roma kutarás vonaláról
hasznos lehet átvenni olyan eredmé-
nyeket, amelyek segíthetik a migráns
gyerekekkel foglalkozó pedagógusok
munkáját, figyelemmel a különbözó-
ségekre.
Modellként egy skóciai iskolát muta-

tort be Orsós Év;i. Az iskola specialirá-
sa a diákok különbözó nernzetíségéból
fakadt: nem egy-két nemzetiség képvi-
seltette magát itt, hanem öt-hat eltérő

vallású, kultúrájú gyerekcsoport is elkü-
löníthető volt .. Ilogyan kezelték a ku-
lönbözóségckból fakadó problémákat:
Délelőtt olyan tevékenységet folytattak
a gyerekekkel. amely megfelelt az adon
országban a tananyagnak. Délután ÖI
csoportra (a helyzettől függően) osz-
tották a gyerekeket. a kisebbségek
egy-egy csoportot alkot tak , és mind-
egyik csoporthoz az adott kisebbség-
hez tartozó felnőtt is csatlakozort.
A felnőnek többnyire a gyerekek szu-
lei, testvérei vagy fiatal önkéntesek.
akik részr. vesznek az iskola délutáni
tevékenységei ben Tulajdonképpen ez
utóbbi fiatalok irányítják a gyerekeket,
foglalkoznak velük. Ilyenkor nyílik
alkalom a délelőtt. történtek átbeszélc-
sere, a kérdezésre Rögzítik a délelőtt
elhangzortakat, vagy megoldják azokat
a gondokat. mclyeket a délelőtt folya-
mán nem tudrak tisztázni. A tapasztalat
azt mutatta. hogy nagyon nagy ielentó-
sége van a délutáni tevékenységeknek.
mert érezhetően enyh ült a gyerek-pe-
dagógus konfliktus. A közreműködő
fiatalok valójában a szülői ház és az
iskola közti hidat építerik ki, miközben
megteremtődik és erősödik a saját kö-
zösség az iskolában.

Orsós Éva a kínai gyerekek oktatá-
sával. Ielzárkózratásával kapcsolatban
az előbbiek alapján javasolta: a kultúra
értékei legyenek jelen az iskolában is.
Például a délelötti órák keretében,
vagy akár kínai pedagógus alkalmaza-
sával heti egy-két alkalommal, ezáltal
biztosítva a gyerekeknek a saját közös-
ségük közegét. Ma nincs olyan szak-
ember. aki a mindennapi munkában
segítséget nyújthatna a pedagógusok-
nak, nincs kidolgozott módszertani hát-
tere a probléma megoldásának. Az ed-
digi tapasztalatok, ismeretek birtoká-
ban törekedni kellene egy használható
módszer kidolgozására; ehhez termé-
szetesen az kellene, hogy minél több
érintett pedagógus közzétegye saját
tapasztalatait.
• Az EC-PEC Alapitvány "Lépésről lé-

pésre" programjár a Mérei Ferenc
Általános lskola tanítója, Görög
Katalin vázolta fel. Ennek legfonto-
sabb része olyan környczet kialakí-
tása, amely megőrzi, továbbviszi a
gyermek tanulási vágyat, szerererér.
Olyan napi programot dolgoznak ki
a pedagógusok agyerekekkel együu.
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KÜLFÖLDI GYEREKEK MAGYARORSZÁGI ISKOLÁKBAN

amelyen nem változtatnak, így a rítu-
ális jellege megmarad, és csak az idő
múlásával építenek be több és több,
a gyermekek által hozott elemeket.
Minden reggel köszönéssel kezdik
a napot, amit a napi teendők megbe-
szélése követ. A lényeg, hogy min-
den gyermek, még aki nem is ismeri
a nyelvet, bekapcsolódjon a munká-
ba. A menekült gyerekek körében
a bekapcsolódás gyakran nagyon
hamar megvalósuIt: megtanulták a
köszönést, átvették, és rövid idón
belül feladatokat is vállaltak A reggeli
órák egy szé5nyegen zajlanak, erre ül
minden gyerek, itt zajlik a frontális
munka. Ezt követi az egyéni munka
a tanulósarkokban, ahol gyerekre
osztott kérdéseket beszélik meg,
a tanár egyénileg foglalkozik a gye-
rekekkel. Az osztályban az elsó pilla-
nattól kezdve láthatók a szókártyák,
majdnem minden berendezési tár-
gyon megtalálható annak nagy,
nyomtatott betűkből kirakott neve.
A' névtáblás megjelenítés egyfajta
vizuális memorizálást segít elő, a gye-
rek nap mint nap látja aszóképet,
tudja, mit jelent, és memorizálja
a szót Ez a folyamat nyomon követ-
hetó olyan játékokban, amikor azo-
nos betűvel kezdódó szavakat kell
agyerekeknek gyújteniük. A mene-
kült gyerekek mindig nagyon jók
voltak ebben a versenyszerű játék-
ban, ugyanis az osztályban található
nevkártvákat is felhasználrák a szó-
gyüjtéshez. mert azt már hamar,
jól begyakorolták, megjegyezték.
A program fontos szerepet tulajdonít
a szülők bevonásának. Bármiker be-
mehet egy-egy szüló az osztályba,
végignézheti az órát, kérdezhet,
megnézheti a gyerekek egyéni mun-
káját, bekapcsolódhat a gyerekek
délutáni tevékenységébe. Mivel a
.tanrend" projektoktatás jellegű, egy-
egy évben általában három-négy
témát dolgoznak fel a gyerekek és a
tanító javaslata alapján, Így került
például az idei témák közé a kenyér.
Ezt a témát az egyik gyerek hozta a
csoportba, mivel az édesapja kenyér-
sütésseI foglalkozik. Ugyanakkor a
gyermek arab származású édesapja
okán nemcsak a kenyérsütés mi-
kéntjét, rituáléját beszélték meg, ha-
nem az arab étkezési szokásokat is.
Minden kiválasztott téma összekap-
csolódik a kulturális háttérrel, így a
gyerekeknek alkalmuk nyílik saját
kultúrájuk ismertetésére (például az
osztályban az afgán gyerekek be mu-
tatták saját öltözködési szokásaikat a
magyar gyerekeknek). A gyerekek

értékelése is eltér egy normál isko-
láétól. A tanárok az ösztönzö jellegű
értékelést tartják a legjobbnak: azt
értékelik, amit a gyerek tud, hogy így
ösztönözzék óket a további tanulásra.
Tulajdonképpen csak a harmadik,
negyedik osztály tóI kapnak értéke-
lést a gyerekek, az első két évben
szövegesen értékelik, mit ért el a gyer-
mek addigi iskolai nevelése során.

• Csongor Anna oktatáskut.atóként
a külföldön működő multikulturális
iskolák példáját említette elóadásá-
ban. ö is hangsúlyozta a tanárok
mellett működő, az oktatói munkár
segíté5 pedagógiai asszisztens fontos-
ságát. Ugyanakkor nagy hangsúlyt
kell fektetni az iskola-szülő kapcso-
latra is. A tanárok munkájának egy
része épp erre épül, bevonják a szű-
löke; is a nevelési munkába. Mivel a
fluktuáció jelenségével is számolni-
uk kell ezeknek az iskoláknak. Ame-
rikában például azt a megoldást ta-
lálták ki, hogy "vándor-bizonyítványt"
állítottak ki a gyerekeknek. Ezt a bi-
zonyítványt akkor kapta kézhez a
gyerek, amikor a családjával más
helyre költözött, és emiatt más isko-
láb~l11kellett folytatnia tanulmányait.
A bizonyítvány azért is fontos, mert a
következó iskola informalva van ar-
ról, milyen tantárgyakat tanult a
gyermek, milyen eredményeket ért
el az előző iskolájában. A magyaror-
szági iskolák nemegyszer szembe-
sülnek a bizonyítvány hiányával.
A külföldi gyermekek ilem minden
esetben tudják magukkal hozni ott-
honi bizonyítványukat. Segítség lenne
számukra az említett bizonyítvány,
ha a gyerek az országon belül vált is-
kolát. Módszertani érdekességként
említette Csongor Anna a külföldi
iskolák projektmódszerét. A gyere-
keket nem egyből a teljesítményköz-
pontú oktatási rendszerbe integrál-
ják, hanem a projektrnódszerrel
alkalmat adnak nekik a saját tudásuk
érvényesítésére. Nem kerül a gyer-
mek egybé51 versenyhelyzetbe, ha-
nem azt viszi bele a projektbe, amit
tud, amire képes. így tulajdonkép-
pen az első pillanattól kezdve aktív
részese lehet az oszrályközosségnek,
nem kérdőjelezik meg tudását. és
nincs kitéve a versenyhelyzet szűlte
diszkriminációnak sem.

A BÁH menekültügyi osztályának kép-
viselője elmondta: azok az iskolák,
amelyek menekült gyerekeket oktat-
nak, valamivel jobb helyzetben van-
nak, mint sorstársaik. Az 1999-es tör-
vénymódosítás után, amikor a befoga-
dott státusú gyermekek is tankötelessé

váltak, a hivatal pályázati leheté5séget
biztosított a befogadott gyerekek okta-
tásában érintett iskoláknak Így pályázni
lehetett nyelvi felzárkóztató progra-
mokkal, melyek anyagi hátteret az
ENSZ Menekültügyi Fóbizrossága nyúj-
totta. Ezzel a leheróséggel élve az isko-
lák nagy része nyelvi képzésben részc-
síthette a menckült gyerekeket. Kér-
dés, hogy mi történik abban az eset-
ben, ha a nyelvoktatáshoz szükséges
anyagi keretet az ENSZ már nem tudja
fedezni. A BÁU szcretné fenntartani
a folyamatos pályázás lehetőségét, cle
ehhez meg kell találni a szükséges for-
rásokat.

Hogyan továbbr A felzárkóztató prog-
ramok szükségességét senki scm vitatta.
de a programok összeállítását, kidol-
gozását illetően három lehetőség me-
rült fel. Az első, hogy már meglévő
külföldi programokat vegyünk át. es
azokat a hazai viszonyokra átűltetve
alkalmazzuk. A másik lehetőség, hogv
a roma gyerekek számára készült fel-
zárkózrató, Iejlesztó programokat adap-
táljunk a migráns gyerekekkel való
foglalkozás során. A harmadik és az
iskoláknak leginkább elfogadható meg-
oldás, hogy azok az iskolák dolgozza-
nak ki ilyen jellegű programokat, ahol
már többéves tapasztalat halmozódott
fel a külföldi gyerekekkel való foglal-
kozásban. Több iskola belsó haszná-
latra már készíten is nyelvi felzárkóz-
taró programokat. Jó lenne ezeket egy
kézikönyvben összegyCíjtem. cs má-
soknak is hozzáférhetóvó tenni.

Medgyesi Anna és Barcsy Mónika
programfelelosole

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

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

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
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Néhány ió tanács
A tartózkodási engedély megszerzése
miatt. sok az ügyintézésre a panasz.
A nyári sorállás közben a következő ta-
nácsokkal szolgálunk a Magyar Hírlap
cikke (2002. június 22.) nyomán, to-
vábbá közzétesszük aBevándorlási és
Állampolgársági Hivatal és egységei-
nek címlistáját.
• A tartózkodási engedély meghosz-

szabbításához nem kell ismételten
az ÁNTSZ intézetében a költséges
vizsgálatokat elvégezni, hanem ele-
gendő, ha a kűlföldi nyilatkozik ar-
ról, hogy nem szenved közegészsé-
get veszélyeztető betegségben.

• A budapestiek és a Pest megyében
élő külföldiek ügyintézésére nem
csak a központban, hanem a kőbá-
nyai Harmat utca 131. szám alatt is
mód van. Ugyanakkor az utcában a
házszámozás kissé a lakótelepekére
emlékeztet. A számozás ugyanis a
109-esnél véget ér, majd a 179-essel
folytatódik. A kettő között egy nagy
rét terül el, és a közepén egy karton-
tábla hirdeti, hogya 131-es szám

még kb. másfél kilométernyire van.
A fővárosi hivatalvezető ígérete sze-
rint rövidesen megfelelő tájékoztató
táblát helyeznek el, mert valóban
embert próbáló az odajutás.

• Ha egy külfoldi úgy érzi, hogy vele
szemben hátranyos megkülönbözte-
tést alkalmazott az ügyintéző, hala-
déktalanul keresse meg panaszával
dr. Erdélyi István hivatalvezetőt. Je-
lezze a történteket, és a hivatalveze-
tő vizsgálatot kezd.

• A tartózkodási engedély meghosz-
szabbítása több hetet vesz igénybe,
így addig a külföldi nem tud haza-
utazni. Például akinek december-
ben jár le az engedélye, rendszere-
sen nem tud az ünnepekre hazalátó-
gatni. A hivatalvezető tanácsolja,
hogya kulföldi levélben keresse
meg a hivatalt, ha a külföldí út miatt
nem áll módjában határidőn belül az
engedélyt meghosszabbíttatni.

• A meglehetősen sok kűlföldit foglal-
koztató cégeknek kérésre rugalmas
ügyintézést nyújt a hivatal. Külön

időpont adnak dolgozóiknak. mun-
katársaiknak (VlP űgyintézés), és
ehhez külön ügyintézőről is gon-
doskodnak.

• Jelenleg az ügyhátralékok miau nem
igazán ('1 a sürgősségi kérelem intéz-
ménye, így nem érdemes ezzel pro-
bálkozni. Ugyanakkor a hivatalban
törekednek rá, hogy az ügyintézök
egységesen és következetesen értel-
mezzék a jogszabályokat, kerülve a
nagyobb fennakadásokat az ügyin-
tézésben. Ezt rendszeres képzések-
kel segítik eló.

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala, valamint területi szervei
Szervezet neve, címe Illetékessége Ügyfélszolgálat

BMBÁH Első fokú szervként bizonyos 1903 Budapest, XI. Budafoki út 60. Pf 314
ügyekben és jogorvoslati 'ir 463-9100
szervként az egész országra

Budapesti és Pest Megyei Főváros, 1903 Budapest, XI. Budafoki út 60. Pf 314
Regionális Igazgatóság Pest megye 'ir 463-9100

1101Í Budapest, X. Harmat u.131.
'ir 433-0480

Észak-arföldi Hajdú-Bihar, 4031 Debrecen, Kürtös u.8.
Regionális Igazgatóság Szabolcs-Szatmár-Bereg, ~ (06-52) 503-840

Jász-Nagykun-Szolnok megye 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 11.
~ (06-42) 311-666
5600 Szolnok, Dr. Sebestyén Gyula krt 5.
'ir (06-56) 501-600/1842

EIvlDebreceni Befogadó Állomás
1Í034Debrecen, Sámsoni út 149
'ir (06-52) 445-359,413-880

Közösségi szállás
4301 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
'ir (06-1Í2) 201-277



Szervezet neve, címe Illetékessége Ügyfélszolgálat

Észak-magyarországi Regionális Borsod-Abaúj-Zemplén, 3525 Miskolc, Kazinczy u.32.
Igazgatóság Heves, 1l (06-46) 500-690

Nógrád megye 3100 Salgótarján, Rákóczi u.40.
1l (06-32) 421-660
Eger, Klapka Gy. u. 3.

Közösségi szállás
2600 Balassagyarmat, Ady E. út 2.
1l (06-35) 300-599

Dél-dunántúli Baranya, 7623 Pécs, Athinay Simon u. 7-9.
Regionális Igazgatóság Somogy, 1l (06-72) 518-720

Tolna me gye 7400 Kaposvár, Szent Imre tér 14/c
1l (06-82) 502-700/2446
7100 Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 2.
~ (06-74) 501-192

Közösségi szállás
8800 Nagykanizsa,
Erdész út 26.
1l (06-93) 537-358

Közép-dunántúli Fejér, 8000 Székesfehérvár, Arany János u.lO.
Regionális Igazgatóság Veszprém, ~ (06-22) 510-650

Komárom-Esztergom megye 2800 Tatabánya, Komáromi u.2.
~ (06-34) 514-750
8200 Veszprém,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
1l (06-88) 428-022

BM Bicskei Befogadó Állomás
2060 Bicske, Csabdi út 20.
1l (06-22) 413-517, 413-880

Nyugat-dunántúli Győr-Moson-Sopron, 9026 Győr, Szevetség u.15-17.
Regionális Igazgatóság Vas, ~ (06-96) 510-690

Zala megye 9701 Szombathely, Deák F u. 75.
~ (06-94) 521-044/1044
8901 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 45-47.
~ (06-92) 311-510

Közösségi szállás
9026 Győr, Szövetség u. 15-17.
~ (06-96) 317-288

Idegenrendészeti fogda
Szombathelyi Határőr Igazgatóság épülete

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Bács-Kiskun, 6714 Szeged, Londoni krL15.
Csongrád, 1l (06-62) 549-140
Békés megye 6000 Kecskemét, Batthyányi u. 14.

~ (06-76) 481-249
5600 Békéscsaba, Bartók Béla u.1-3

BM Békéscsabai Befogadó Állomás
5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 10. pf. 1.
1l (06-66) 445-359, 445-029
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A munkaerő iön vagy megy?
Arról, hogy hány magyar állampolgár vállal jogszerűen munkát külföldön,
a Foglalkoztatási Hivatalban sincsenek adatok (Magyar Hírlap, 2002. április 8.).
Csak azt tudja a hivatal, hogyakétoldalú kormányközi egyezményekben bizto-
sított kvótákat mennyiben töltik ki a magyarok.

A legnagyobb létszámban továbbra is
Németország várja az ittenieket, évi
2000 fő erejéig lehet munkavállalási en-
gedélyt kiadni számukra. 2001 -ben ösz-
szesen 1659-en jelentkeztek, es mind-
össze 1087 ember kapott engedélyt.
A másik lehetséges munkavállalási hely
Ausztria, ahová 600 gyakornok mehet
Ezt a keretszámot tavaly az első félév-
ben betöltötték, idén pedig már az első
negyedévben betelt a létszám Az oszt-
rák határ mentén élők közül évi 1200
ingázónak adnak ki munkavállalási en-
gedélyt:. E részadatokból nem, hanem
csak célzott felmérésekból derül ki, hogy
inkább csökken a fiatal diplomások kö-
rében a külföldi munkavállalási kedv.

A Gordio Tanácsadó Csoport Kft.
összesen 873 fiatal díplomást kérdezett.
meg, s arra jutottak, hogy 22 százalé-
kuk menne külföldre dolgozni (Népsza-
badság, 2002, január 29). A tanácsadó
cég 1999-ben is elvégezte a felmérést,
és ahhoz viszonyította a csökkenést,
mégpedig a munkahely-választási pre-
ferenciasorrend alapján. A válaszadók
szerint akkor a külföldi munkavállalás
állt az élen, míg idén ez a fontossági
sorrendben csak a harmadik lett. A kül-
földön dolgozni kívánók között most
is vezetnek a műszaki végzettségű fia-
talok, főként az informatikusok és a
kutatás-fejlesztésben jártasak. Ugyan-
akkor az egészségügyben dolgozók
érdeklődése nem csökkent a külföldi
munkavállalási lehetőség iránt. Csak
Németországban idén 120, öt éven be-
lül pedig további 300-450 megüresedő
praxisban szeretnének .magyar házior-
vosokat foglalkoztatni (Népszabadság,
2002. július 6.).

A Magyar Orvosi Kanurához az első
ajánlat még Norvégiából érkezett, és a
puszta hírre, konkrét állásajánlat nél-
kül is 800 szakorvos regisztráltarta ma-
gát. Svédországba pedig már kiutazott
az a 17 OlVaS, akik Göteborg megyé-
ben három évre szerződtek, mert a me-
sés Iízetéseknek és a legmodernebb
orvosi felszerelésű kórházi munkának
nem tudtak ellenállni. A német ajánlat
a kamaránál arra hivatkozik, hogya
nyugdíjazás miatt megüresedő orvosi
helyekre szereinének magyar gyógyí-
tókat foglalkoztatni, Persze az itthoni-
nál többszörös fizetésért. és ehhez ele-
gendő, ha a jelentkező 45 év alatti, van
belgyógyászati szakvizsgája, valamint
beszél németül. A kamara háziorvosi
szekciójának vezetője szerint azért
nem kell félni attól, hogy tömegesen
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útra kelnek az orvosok. A fő akadály
a nyelvtudás. Ugyanakkor itthon már
több tucat háziorvosi praxis betöltet-
len, mert a fiatal szakorvos-jelöltek
nem tolonganak a háziorvosi munká-
ért. A német felhívás alapja azonban a
berlini kormány döntése volt még de-
cemberben, amely megfogalmazta,
hogya házi betegápolás. az idősek
gondozása és a kórházi asszisztencia
biztosítása olyan ápolói, egészségügyi
személyzet "importját" igényli, amely
elsősarban Lengyelországból, Magyar-
országról, Csehországból és Szlovákiá-
ból elégítendő ki (Népszaua. 2001. de-
cember 24.), A döntés értelmében pél-
dául a nem hivatásos betegápolók leg-
feljebb három évre alkalmazhatók csa-
ládoknál, az otthoni idős, ellárásta sza-
ruló személy gondozására, valamint a
ház körűli munkák elvégzésére. A Csa-
ládügyi Minisztérium sem tudta ponto-
san meghatározni, hogya kormány
döntése cselédimpontra irányul-e vagy
a hiányzó nővéri munka pótlására.
Ezért nem csoda, hogya házi beteg-
ápolók és a munkaadók szervezetei til-
takoznak, elsősorban a bérek leszorítá-
sa (dömpingbér) és a német betegápo-
lók elbocsátása, munkanélkülisége mi-
att. Az alacsony bél' napi 45 DM, mi-
közben a német betegápoló cégek na-
pi nyolcórás ellátásért 200-400 DM-et
számolnak fel. Ez egy átlagos jövedel-
rnü családnak megfizethetetlen. Ennél
ugyan olcsóbb a nagymama idősek ott-
honában ápolása havi 4-5 ezer Dlvl-ért,
de a betegápoló házicseléd új lehető-
ségévei nem versenyképes. A lengyel
ápolónők örülnek, hogy az eddig feke-
tén végzett munkájuk kockázatmen-
tessé válik, nem kell félni a razziáktól
és kiutasítástól. Katowicében már két
éve működik egy vállalkozó, aki 140

embert Ioglalkoztat, idősgondozást vé-
geznek lengyel családoknál. Ha valaki
megkeresné Németországból. azonnal
tudna ajánlani 5-6 szakképzett ápo ló-
nőt, akik szívesen vállalnak a szorn-
széd országban a munkát, hiszen így
legalább ötszöröset kereshetik az ou-
honi jövedelmüknek.

Az elszívóhatás tehát létezik, de va-
jon a csatlakozó államok mások szá-
mára hasonlóan vonzóaki A Lege /Irtis
Medicine szaklapban közzéteu kutatás
adatai szerint alaptalanok a hazai egész-
ségügyi foglalkoztatók félelmei, rnisze-
rint elözönlik Magyarországot a külföldi
orvosok, ápolónők, kiszorítva őket a
munkaerőpiacról. A kutatást végző Ba-
lázs Péter professzor (SOTE) bizonyí-
totta, hogy sokkal kevesebb külföldi
OlVaS dolgozik hazánkban, minr aZTaz
egészségügyi dolgozók feltételezik
(Népszabadság. 2002. január 50) :\IIa-
gyarországon nuntegy negyvenezer or-
vost tartanak nyilván. és ebből csupán
2400-an vándoroltak be, főként 1990-tól
Romániából és Ukrajnaból. Az adatok-
ból kiderül, hogy legtöbben fogorvos-
ként és háziolvasként dolgoznak: a
6400 háziorvos 7,6 százaléka külföldön
szerezte diplomáját. A Magyar Orvosi
Kamara szeunt ők azokat az állásokat
töltik be, amelyekre a helyi önkorrnány-
zatok hosszas keresgélés után sem talál-
tak jelentkezőt. Ám az Országos Alapel-
látási J ntézet főigazgatója vitatja a fel-
mérés eredményét, mivel a kutatók nem
vették számba azokat a határon túlról
érkezőket, akik még nem honosították a
diplomájukat, de ennek ellenére már
részt vesznek a gyógyításban (szabályta-
lanul). A Szakorvosi Védegylet vezetője
csak saját benyomásaira hivatkozott és
óvott mindenkit a határori túliak meg-
gondolatlan foglalkoztatásától. Például
azért, rncrt nem ismerik az orvosi szak-
nyelvet magyarul, így az általuk adott
diagnózis, lelet nem értelmezhető. Tu-
domása szerint van olyan kárpátaljai
háziorvos Miskolc környékén, aki tol-
mácsával együtt járja a körzetét.

3



Beszélgetés menekült gyerekekkel
A program keretéb~~, a ~?ne~~k
Egyesület 2002 februaqaban tobb Ira-
nyított beszélgetést szervezett. Ezek
több tanulság levonására alkalmat ad-
nak, és igen sok információt tartal-
maznak. Ezekből szemezgetünk.

Az első alkalorrunal afgán, kínai, szerb,
örmény, szír, algériai és angolai (kis)-
kamasz lányokkal, míg a második alka-
lommal fiúkkal beszélgetett az egyesü-
letben Bugarszki Zsolt és Simonovics
Bori. A gyerekeknek általában elég jó
a magyar nyelvtudásuk. A téma a mene-
kültlét, a magyarországi, ezen belül az
iskolai beilleszkedés volt.
• Helyzetértékelés. Az egyik jellegze-

tesség hogya helyzetükkel alapve-
tően elégedett lányok nemcsak álta-
lában az ittlétüket, hanem minden
egyes részletet pozitívan értékelnek
a jelenből visszatekintve saját ma-
gyarországi közelmúltjukra. Azok
pedig, akik alapvetően rosszul érzik
itl magukat, hajlamosak csak negatív
példákat említeni. Többeknek meg-
határozó élménye a tábor, amelyre
még kérdés nélkül is visszatértek.
Nem csoda, hiszen önmagát mind-
egyikük menekültnek, nem pedig
örménynek szíriainak vagy éppen
angolainak ~levezi, akárcsak a többi
gyereket. "Az iskolában voltak még
menekültek", vagy "a többi mene-
külttel mentem az iskolába" típusú
fordulatok jelzik ezt. Többségük azt
sem tudta, merre van Magyarország.
A szerb lánynak viszont. éppen azért
volt nehéz, mert turistaként már sok-
szor járt itt, és otthon, Jugoszláviá-
ban jól érezte magát, soha sem gon-
dolt arra, hogy valaha menekülni
fog, és éppen ide. A szír és az afgán
gyerek már nem szeretne hazamen-
ni, az örménynek viszont honvágya
van és nem szereti a magyarokat,
mert itt piszkálják. Az ételeket fur-
csának, de finomnak találták (kivéve
a menzát, amely teljesen rugalmat-
lan, vallási, étkezési különbségeket
egyáltalán nem vesz figyelembe), a
magyarokat pedig egyfelől kétszínű-
nek, komolynak, morcosnak, másfe-
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lől barátságosnak, befogadónak, se-
gítőkésznek és kedvesnek. Eddigi
életük legnehezebb próbatételének
a beilleszkedést és a barátok szerzé-
sét tartják.

• Tanárok. Az itteni iskolában a taná-
rokat általában segítőkésznek látták,
akik mindenféle nyelven próbáltak
velük érintkezni. Véleményük sze-
rint az a jó tanár, aki nem tesz kü-
lönbséget a gyerekek között, hanem
csak azt nézi, ki hogyan tanul.
Az örmény lány úgy hiszi, csak
azért kap rosszabb jegyet, mert kül-
földi, míg az afgán lány éppen azt
említette, hogy bár nem tudott
megfelelően magyarul, jobb jegyet
kapott, kedvezményeket élvezett,
mert nem magyar anyanyelvű . Pél-
dául haladékot kap a versek tanu-
lására elnézőbbek vele a tanárok.
A fiúk inkább pozitív élményekről
számoltak be tanáraikkal kapcsola-
tosan.

• Iskolatársak, kapcsolatok. A gyere-
kek viselkedését az otthoni minták
határozzák meg (például a szülők
menekültekkel kapcsolatos elutasító
magatartása), de sokan hivatkoztak
arra, hogy azért nem szeretik őket,
mert irigylik jó tanulási eredményei-
ket tanári kivételezést látnak ebben,
vagy egyszeruen a gyerekek egy-
mástól tanulják a csúfolódást. A pisz-
kálódás fő oka, hogy számon kérik:
miért pont Magyarországra jöttek,
miért nem mennek már haza. A me-
nekült gyerekek megtanult reakció-
ja, hogy erre nem figyelnek oda, bár
előfordult, hogy más megvédte őket.
Kezdetben csak egymással barátkoz-
tak és hosszabb idő kellett a magyar
baritok megszerzéséhez. A szír lány
az osztályelső, és ezt nehezen bocsá-
tották meg neki. A szerb lány pedig
úgy fogalmazott: "Az angolból jelest
még elfogadták, de hogy történe-
lemből is ötöst kaptam, azt már nem!
Ezért nem is szóltak hozzám." A má-
sik piszkálódási ok az eltérő valláso
Az iszlám gyerekeknek az ünnepek
megtartása, az étkezés (például a
napközis koszt), a bojt, az eltérő öl-
tözködés jelent nehézséget. A fiúk
beszámolója szerint a szálláson, tá-
borban élők nehezményezik, hogy
nem tudják barátaikat fogadni, illető-
leg a lakáskörülmények miatt (pél-
dául egyetlen szoba van) kirekesztik
őket a kerosztályukra jellemző tevé-
kenységekből (például nem lehet
születésnapi zsúrt rendezni).

,,- Milyen volt először a gyerekek-
kel?

- Most már jobb. Ebben az iskolában
jobb, de Bicskén nem. A barát-

nőmmel voltam, mentünk haza, es
a másik oldalról valaki mondta.
hogy ott vannak a menekültek
Mindenki ránk nézeu, és az meg
olyan ..

- Mit jelent az, hogy menekúlt?
- Hát nem tudom, nem kérdezlern

soha meg.
- Hogy nem magyar."

- Én sok iskolát cseréltern már. Az
" elég rossz. De nem mindig azért,

mert rosszak a gyerekek, hanem
mindig más városokba kellett
menni, menekülttáborokba. Elő-
ször Balassagyarmaton voltunk,
olt a második első félévet kezdtem
el. Ott tanultam meg írni és olvas-
ni magyarul. Aztán Békéscsabára
költöztünk. Nem szerenern azt az
iskolát, mert piszkáltak. hogy nem
vagyok magyar, meg ilyesmi ... De
voltam máshol is, dc itt Pesten
jobb. Itt apukám tud dolgozni, és
nem piszkálnak az iskolában, ha-
nem tisztelnek és szeretnek."

,,- Amikor én idejöttem a másodikba,
voltak felsősök. akik .. hát volt
néhány néger is, és azokat is utál-
ták. Csúfolódtak, és mindig köte-
kedtek. Verekedni akartak."

• Nyelv és tanulás. A többség szerint a
magyar gyerekek között könnyebb
elsajátítani a nyelvet, erre szinte rá
vannak kényszerítve. Másrészt egy-
mástól is tanulnak a menekült gyere-
kek mert hasonló he lvzetekbe
kerÜlnek azonos szókin'csre van
sokszor ~zükségük Különösen jól
együttműködnek az azonos nyelvű-
ek, ha egyikük már régebben in vo Ir,
sokat segített a később érkezőnek
Vajon miért nem lehel erre alapozva
kortárs segítő csoportokat létrehoz-
ni? A szerb lány szerint a rnenekultek
együttes, a helyiektől elkülönített ta-
nulása volt a jobb. A kiejtest nem, dc
a helyesírást igen nehéznek találták.
A szír lány szerint egy év kellett ah-
hoz, hogya magyar nyelvtudása elég
legyen a többi gyerekkel való együtt
haladáshoz. A fiúk szerint legalább
fél év kellett, és ezalatt egyiküket
sem énékelték, osztályozrák. ami az
iskolák nagyfokú rugalmasságát Jel-
zi. Előzetes nyelvi, iskolai felkészíte-
sen egyikük sern vett részt, ugyanak-
kor a Fiúk menet közben többen jár-
tak magántanárhoz plusz órákért.
korrepetálás ra.

..- Akkoriban, amikor m.ég nem tud-

. falak magyarul. hogyan [ogl al-
leoztale veletek?
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- Én akkor nem tanultam semmit,
mert nem értenem semmir. Voltak
olyan menekültek, akik tudtak ma-
gyarul beszélni, velük tanultam.

- En a gyerekektől t.anultam. Nem
voltak magyar barátaim, csak ilyen
arabok. és tőlük tanultam.

- Akkor még egy szót sem tudtam
magyarul. Nem voltak kínaiak az
osztályban, csak az iskolában.
ElőszÖr csak ültem, néztem ki az
ablakon, mert nem értettem sem-
mit.

- Nekünk nem kellett a házi felada-
tokat megcsinálni.

- Osztályzatot kaptatok?
- Csak rajzból. .. és énekből.
- És a többi órán mit csináltatok?
- Csöndben voltunk.
- A tanárokjoglalkoztak veletek?
- Ha nem tudtunk magyarul, akkor

semmit sem mondtak. Óra végén
megkérdezték, hogy értettűnk-e
valamit. Mondtuk, hogy nem.

- Én másodikban csak ültem. Figyel-
tem, de nem sokat értettern. Néme-
tül tanultam, és a német tanár né-
nim tudott oroszul is, és én is tu-
dok oroszul, és ő segített írni-ol-
vasni tanulni. Anyu elvitt hozzájuk,
és ott tanultam.

- Nekem másodikban nem nagyon
ment a nyelvtan, és akkor az isko-
lába járt.am korrepetálására.

- Később nekem lett egy magánta-
nárom, aki segített. Nem beszélni,
hanem főleg a nyelvtanban.

- Osztályzatokat mieortol kaptatok?
- Én először nem kaptam jegyeket,

csak azokból, amiket tudtam, Tesi
meg földrajz, mert azt nagyon tud-
tam.

- Az elején még csak annyit tudtam:
hogy vagy, hogy hívnak, meg
ilyesmi. Beküldtek egy harmadik
osztályba, két-három hónap múl-
va leküldtek a másodikba, aztán
ott végigjártam a félévet. Egyedül
voltarn afgán lány, és nekem min-
dig külön feladatokat adott a ta-

nárnő, amit értettem, amatekot,
hogy gyakoroljak. Amikor kész
voltam, jelentkeztem. Odajött,
megnézte. Mutogatással valahogy
megértettük egymást. Aztán a
nyelv miatt újra kellett járnom a
másodikat. Akkor már kaptam
könyveket, és osztályoztak is,
rendesen törődtek velem.

- Beszélnek a tanárok angolul?
- Nem, csak magyarul.
- Mennyi idő kell szetiruetele abboz ..

hogy egy gyerek megtanuljon ma-
gyarul?

- Egy év. Körülbelül."

• JövőkéP. A gyerekek jövőképe nagy-
ban függ a beilleszkedés fokától
és sikerétől. Kevesen gondolnak a
hazatérésre és a továbbutazásra, akár-
csak a felnőtt életükre. Ha bátortala-
nul is, de bizakodnak a lányok. A fiúk
a beilleszkedés sikereitől függetlenül
sokkal inkább tekintik ideiglenesnek
itteni létüket.

,,- Hol akarsz élni?
- Szeretném bejárni a világot.
- Ahogy az út vezet.
- Ahol boldog vagyok, és családom

van.
- Szeretném befejezni az iskolát, és

sportolni. Honvágyam is van, sze-
retnék Orményországba hazautaz-
ni, visszamenni, megnézni, meny-
nyire változott meg a helyzet. Hat
éve nem voltam otthon, ahol meg-
születtern.

- Afganisztánba most nem lehet
menni, de majd haza szeretnék
menni.

- Dolgozni szeretnék, egy jó munkát
. .. itt fogunk maradni sokáig ...

- .. nekem anyukám is azt mondja,
hogy jobb lett volna valami jobb
országba menni. Amerikába vagy
ilyesmi. De most már azt mondja,
várjuk meg, míg legalább el vég-
zem a nyolc osztályt. Utána tanulni
szeretnék még."

Az ombudsman vizsgálata Debrecenben
Alkotmányos visszásságot jelenten,
hogy 2001 szeptemberében a különbö-
zö településekről, intézményekből a
debreceni befogadóállomásra szállítot-
rák át a menedéket kérő, menekült af-
gánokat. Az állampolgári jogok ország-
gyűlési biztosának vizsgálata, amelyet
a Magyar Helsinki Bizottság kezdemé-
nyezett, megállapította azt is (MTv,
2002. július 8.), hogya befogadó-
állomásról akijárás megtiltása. a moz-
gás korlátozása szintén alkotmányos
visszásságot valósított meg.

Az előkészítetlen átköltözterés. a
mozgás korlátozása ugyanis szükség-
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telen volt valamely alkotmányos cél
vagyalapjog biztosítása miatt, továb-
bá a hivatkozásui jelzett hatósági cél-
lal sem volt arányos, hiszen egyetlen
vizsgált hatóság sem tudott olyan
rendkívüli körülményt (terror, fenye-
getés, atrocitás, nemzetbiztonsági in-
formáció stb.) előadni, ami az említett
jogkorlátozást, sérelernokozást indo-
kolta volna.

Takács Albert, az állampolgári jogok
országgyűlési biztosának általános he-
lyettese felhívta az érintett szerveket a
tanulságok levonására, a hasonló in-
tézkedések megelőzésére.

Olvasnivaló
• Az első adatvédelmi ombudsman öt-

venoldalas tanulmányát a Világosság
legujabb száma (2002/2-3,) közli.
Majtényi lászló arra keresi a választ,
hol húzódnak az információs sza-
badságok és az adatvédelem határai
A nemzetközi jog, valamint. az Alkot-
mánybíróság döntései alapján elké-
szített írásból nem csak a jogászok
tanulhatnak. Kitér a szerző például
az érzékeny adat fogalmára és szabá-
lvozására. Idetartozik a menekült-
ügyben is kiemelt faji, vallási, világ-
nézeti, nemzetiségi adatok egész sora,
amely az üldözéstől való megalapo-
zott félelemmel oksági viszonyban
áll. Majtényi Lászlo rámurat az álla-
mok és a nemzetközi egyezmények
meghatározzák a személyes adatok
körében a szenzitív adat fogalmát.
amely így kizárja, hogy azt szituáció-
tói, kontextustól függően értelmez-
hessük, és persze ennek megfelelően
védelmezhessük. "Ha egy állam il

lelkiismereti szabadságot nem bizto-
sítja, belegázol polgárai magánvilá-
gába. Ugyanakkor bármely felcke-
zethez tartozás, az ateizmus vagy il

hittel kapcsolatos szkepszis a civili-
zált világ nagy részén - miközben
kinyilvánítására senki sem kénysze-
ríthetö - könnyű szívvel megvallható.
de nem egy teokratikus államban.
A jog ebben az esetben kevéssé kö-
veti az élet természetes tereit. soha
nem elég szituatív. Miközben általá-
nosságban fogalmazzuk meg a kűlön-
leges adatok védelmet, nem feledkez-
hetünk meg arról, hogy katolikusnak
lenni a Vatikánban a jogvédelem igé-
nye szemponjából aligha jelenthet
bármit is, míg a 20. század utolsó éve-
iben katolikusnak lenni Algériaban
közvetlen életveszélyt jelenten. Oly-
kor az emberek könnyedén beszélnek
különleges adataikról. dc okkal titkol-
ják azokat a rájuk vonatkozó olyan IS-

mereteket, amelyeket a jog nem tekint
szenzitívnek (munkanélküliség, haj-
léktalanság), de említhetném azt is.
hogy jó okunk lehet az Ullői úti pá-
lyán hallgatni arról, hogy mi története-
sen az Újpestnek szurkolunk."

• A nemzeti és etnikai kisebbségi jo-
gok országgyűlési biztosa szervezé-
sében 2001 decemberében került
sor Az egyenlő bánásmód elvének és
a b áirányos megleulonboztetés illa/-
mának jogi szabályozásáról szóló
nemzetközi konferenciára. Az ott el-
hangzott előadásokat most kiadta az
országggyűlési biztos. Így megis-
merhetjük, hogyan működik a hol-
land Egyenlő Bánásmód Bizottsága.
vagy azt, mit ellenőriz az Európai
Rasszizmust és Idegengyűlöletet Vizs-
gáló Európai Kozponr.
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Integrációs házak átadása
A nemzetközi menekü1tnap alkalmá-
ból ünnepélyesen átadták a Debreceni
Menekülteket Befogadó Állomás terű-
letén felépített 21 garzonlakást (átlagos
területük 50 négyzetméter). A lakások-
ba ősztől mintegy száz menekült köl-
tözhet, felkészülve az önálló életre.
A programban önkéntesen vehetnek
részt a menekültek, amelyhez a PHARE
105 millió forintos támogatást nyújtott,
míg aBevándorlási és Állampolgársági
Hivatal 17 millió forinttal járult hozzá.

Várjuk a híreket arról, milyen módon
működik a beilleszkedési program egy
befogadó állomás területén. Talán sze-
renesésebb lett volna a közelben létre-
hozni az integrációs házakat, hogya
segítség ugyan a közelben lehessen, de
nagyobb legyen a késztetes a hazai élet
mindennapjainak, a helybeli szomszé-
doknak a megismerésére, a társadalmi
kapcsolatok alakítására.

A nemzetközi menekültnap alkalrná-
ból a HVG (2002. június 29.) annak járt
utána, hogya csökkenő számban me-
nedeket kérők láttán több pénz marad-c
a beilleszkedési lehetőségek megte-
remtesere.

Néhány adat napjaink meriekült-
ügyéről:
• 1989 óta ötezer külföldit ismertek el

a magyar hatóságok menekültnek,
de ennél sokkal többen kaptak ide-
iglenes védelmet nyújtó jogállást, ok-
mányokat;

• 200l-ben 9554 fő kért menekültstá-
rust, és közülük csak 174 főnek bírál-
ták el kedvezően a kérelmét. 2002.
május végéig 2680 kérelmet vettek
nyilvántartásbaj

• a kérelmezők 92-94 százaléka Euró-
pán kívüli államokból érkezik, és zö-
mük nem itt kíván élni, hanem tő-
lünk nyugatra eső országokban;

• idén június 24-ig a határőrség 2430
határsértést regisztrált, ami éppen fe-
le az előző évinek. Ennek oka, hogy
a román állampolgárok lekerültek az

EU vízumlistájáról, tehát nem mo-
zognak illegálisan olyan sokan. Sőt
Ukrajna felől is csökken az illegális
határmozgás, viszont a szerbiai sza-
kaszon nő, amíg a jugoszláv-magyar
toloncegyezmény hatályba nem lép.
A szlovák határszakaszon is többen
próbálkoznak, onnan szöknek to-
vább Ausztriába, mivel egy friss oszt-
rák bírósági döntés értelmében Szlo-
vákia nem minősül biztonságos har-
madik országnak (talán emiatt is kez-
deményezni akarják szlovák részről
a szlovák-magyar toloncegyezmény
felülvizsgálatát, ahogy azt hírül adta
a Magyar Hírlap 2002. június 25-i
száma);

• az idegenrendészeti fogdán tartoz-
kodók létszáma átlagosan 380 fő,
akiknek legalább a fele menekültké-
relmet nyújt be, ám többségük az el-
járás befejezése előtt eltűnik.

Az adatok ugyan nem kifejezetten az
integrációs házak átadásához kapcso-
lódnak, de jól bizonyítják: a menekül-
tek száma hiába csökken, a rendészeri,
toloncolási, elfogási, fogva tartási tevé-
kenység növekedése éppen a mene-
kültek beilleszkedési programjaitói veszi
el a pénzt.

:·:···)OIIIIIIIB·••••••••••·•••·••·•••••••••••········.

A közvélemény a menekültekröl
A Tárki februári reprezentatív felmérése
(Magyar Hírlap, 2002. június 10.) azt
vizsgálta, milyen a felnőttek attitűdje
a menekültekkel kapcsolatosan, noha a
menekültfogalom alatt az emberek
zöme meglehetően különbözö külföl-
dieket ért.

Talán egyszer azt is elemezni kelle-
ne, kit tekintenek az emberek mene-
kültnek. Addig azonban be kell érnünk
az alábbi adatokkal:
• a megkérdezeltek 5 százaléka sze-

rint minden menekülőt be kell fo-
gadni az országba (az így válaszo-

#Ui hivatalvezetö
A külföldiek budapesti lakásvásárlását a Fővárosi Közigazgatási Hivatal enge-
délyezi. Mint arról korábban már többször beszámoltunk, a hivatalvezető sa-
játos jogértelmezése míatt az engedélyek zömét elutasították, és noha a meg-
támadott határozatok háromnegyedét a Fővárosi Bíróság jogerősen hatályon
kívül helyezte, nem változott a hivatali gyakorlat Budapesten. A hivatal új ve-
zetője, dr. Felkai László (korábban a BM közigazgatási államtitkára) ígérete
szerint július közepéig megszülerik a külföldiek kéreimének elbírálását segítő
egységes útmutató. Remélhetőleg ennek hatására a döntéshozatal egyszerre
lesz jogszerű és diszkriminációtói mentes, tehát kiszámítható és átlátható.
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lók kozt magasabb volt a diplomá-
sok aránya);

• a megkérdezettek 32 százaléka sze-
riru senkit. sem kell beengedni (az
így vélckedők elsősorban falvakban
élnek, 60 év felettiek, alacsonyabb
iskolai végzcuségück, a legalsó jöve-
delmi katcgóriákba tartoznak). Ar3-
nyuk 2000 novemberében 37 száza-
lék, míg 2001 é5szén 39 százalék volt:

• a megkórdezctrek ')8 százaléka sze-
rint a válasz .auól függ", tellát egye-
seket igen, másokat nem kell been-
gedni (az e körbe tartozó válaszolők
a saját anyagi helyzetüket, illeröleg
az ország anyagi helyzerér kezepes-
nek vagy jónak minősírették, és
viszonylag sok koztük a legalább
érettségizett). E mérlegelő csoport
leginkább a romániai magyarokat
támogatja, míg a cigány, kínai. ro-
mániai román és arab menekültek
befogadásának rárnogatousága igen
alacsony. 2000-b<:::n a cigány mene-
kültek befogadását 21 százalék, a ki-
naiakér 27 száza lék, míg az ara bokét
16 százalék pártolta:

• a megkérdezettek 5 százalékának
pedig nincs véleménye a kérdésról.

OLTALOMKERESŐK 2002. JULIUS-AUGUSZTUS
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A hónap idézete
John Lukacs, az Amerikában élő
törtériész legtöbb könyve magya-
rul is megjelent a legutóbbi évek-
ben, de az amerikai demokráciát
is tanulmányozo, Tocqueville-ről
írt munkájára még nem látott
napvilágot. Pedig leszűrhető belőle
néhány tanulság, miként a szerző
a vele készített interjúban maga is
rámutat. Egyetlen példa:

"Nagy hiba az, ha egy-egy poli-
tikus megnyilvánulásait úgy inté-
zik el, hogy csak a hangnemével
van probléma. Tudomásul kell
vennünk, hogy olyan korban
élünk, amikor a hangnem sokkal
több, mint csupán a gondolat cso-
magolása. A politika hangneme
civilizációs és nem osztály- vagy
gazdasági kérdés. A politikai gyű-
lölködés annak a civilizálatlanság-
nak és gyarlóságnak a következ-
ménye, amely rossz kelet-európai
hagyományoknak engedelmesked-
ve csakis a »mi« és az »ók« pólusai
közötti harcban tudja elképzelni a
politizálást. [Tocqueville-nakl az
volt a véleménye, hogya demok-
ratikus társadalom felebaráti sze-
retet és becsületesség nélkül lehe-
tetlen. Persze tudta, hogya szere-
teret nem lehet rákényszeríteni
senkire. Ám a gyűlölet semmi-
képp sem lehet becsületes. Becsü-
letes politikus tehát nem építhet a
gyűlöletre." (Népszabadság, 2002.
július 6)

Rendezvények
A Közép-európai Egyetem 2002. június
21-22-én konferenciát rendezett a kelet-
európai Idegengyűlölet jelenségéről,
annak számszerűsítéséről, méréséről,
valamint a tolerancia megerősítéséről.
A rendezvényen előadást tartott Wilhelm
Heitmeyer (Bielefeldi Egyetem), mi-
ként függ össze a társadalmi beágya-
zottság, integráció az egyének idege-
nekkel szembeni előítéletességéveI ,
gyűlöletével. Boris Tsilevich képviselő
a balti államokban a meglehetősen
sokszínű népesség vagy a nemzetálla-
mi politika dilemmájáról szólt. Tóth Ju-
dit (SZTE) a hazai jogi szabályozás hiá-
nyosságai alapján sürgette, hogya ha-
tósági diszkriminációval szemben, an-
nak megelőzésére, feltárására és orvos-
lására szülessenek meg a szükséges
biztosítékok. A kerekasztalvitán egy-
egy példán keresztül kiderült, hogy
egyaránt lehet eredményes a toleranci-
át fejlesztő, jól előkészített karnpány,
ha azt civil kezdeményezésre (Soros
Alapitvány, ARC) vagy piaci cégként
szervezik (Scholz & Friends, Berlin).
A hatóság pedig azzal, hogy önálló
nyomozó egységet hoz létre a faji mo-
tivációjú bűncselekmények, a családon
belüli erőszak és a homoszexuálisokat
érintő erőszakos megnyilvánulások fel-
derítésére, miként erre a londoni rend-
őrségnél sor került, hasonló szerepet
játszhat. Anthony M. Bennett az egység
élén eltöltött évek alatt megtapasztalta.
hogya korábban látens cselekmények
rendőrségi bejelentése évente nő az
egység megalakulása óta. A segítséget
kérő külföldiek egyre nagyobb száma
miatt tucatnyi nyelven (például bengáli,
pastu, orosz, francia, hindi) értő mun-
katársaik napi 24 órában adnak jogi,

rendészeti, pszichológiai. családvédelmi
segítséget, gondoskodnak az áldoza-
tokról, beavatkeznak. Vajon nálunk
rniért nincs ilyen egység? - tette fel a
kérdést a vitavezető Purmari Imre (Nem-
zeti és Etnikai KisebségiJogvédő Iroda)
A szlovák , szlovén, orosz és magyar
szociológusok, migrációs szakértők az
idegengyűlölet mcgnyil vánulásainak
leírását. mérését országaik példáján
mutatták be.

A menekultek világnapján. június
22-én az ENSZ Menekültügyi Főbiztos-
sága budapesti irodája nagyszabású
rendezvényt tartott a Margitszigeten
partnerszervezeteivel. A menekültek-
ből álló afgán tánccsoporttól kezdve a
hazai popénekesekig, zenekarokig és
információs sátorig minden volt, ami
legalább egy pillanatra felhívhatja al.
emberek figyelmet a menekűltek létére.
gondjaira. A hazai sajtó nem érdeklő-
dött a metrón elhelyezett vagy éppen
az ELTE jogi karának aulájában függő
plakátok kínálta esemény iránt.

A közép-európai országok menc-
dékjogi szakértői és szervezetei képvi-
selői (LARC) 2002. július 11-1Lí-én Po-
zsonyban gyűltek össze, hogy áttekinr-
sék: országaikban milyen főbb jOgI,
igazgatási, intézményi változtatásokra
lenne szükség az EU-csatlakozás előtt.
Nemcsak a menekültek jogait érintő
gondokat fogalmazrák meg, hanem azt
is, miként lehet szakmai és emberi kap-
csolatokat, hálózatot kiépíteni az egy-
másrautalt országokból álló régióban.
A találkozó magyarországi résztvevője
volt Pardavi Márta, Bíró Csaba (Magyar
Helsinki Bizottság), Nagy Boldizsár.
Tóth Judit (Menedék - Migránsokat Se-
gítő Egyesület).

Az idei könyvnapi újdonságok között
szerepelt Gönczöl Katalin (az 1995- 2001
közötti időszakban az állampolgári
jogok országgyűlési biztosa) és Kóthy
Judit közös könyve (Helikon Könyvki-
adó) A vaskos kötet a szemtanú hiteles-
ségével avatja be az olvasót egy új
alkotmányos intézmény, az ombuds-
mari szerep szuletésébe. A jogvédő
maga is pontosít a jogszabályban sze-
repló megnevezéshez képest.

"Minket az Országgyűlés az állam-
polgári jogok biztosának választott
meg. Én azonban az emberi jogok biz-
tosa voltam. Azért nem kapcsolom a
magyar állampolgársághoz a biztos te-
vékenységét, mert az Alkotmány 70/11.
§-a a Magyar Keztársaság területén tar-
tózkodó minden személy számára biz-
tosítja az emberi jogokat. Ezért. az ál-
lampolgári jogok biztosa nem zárkóz-

OLTALOMKERESŐK 2002. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Olvasnivaló
hatott el a Magyarországon élő mene-
kultek problémái elől. Az ő kiszolgálta-
tottságukról először a Helsinki Bizott-
ság, késöbb maguk az érintettek is pa-
naszkodtak. Hasonló volt a helyzet a
magyar állampolgárság gal kapcsolatos
átfogó vizsgálat esetében. Ez a vizsgá-
lat azoknak a panaszára indult, akik
állampolgársági kérelemmel folya-
modtak a hatósághoz. Sokari ,kértek
ebben az időben állampolgárságot a
magyarlakta szomszédos országokból,
de Nyugatról is. Kiderült, hogy hosszú
évekig nem bírálrák el kérelrnüket, és
arról sem kaptak időben információt,
hogy mi az, ami a dokumentumaik kö-
zül hiányzik, amelyet pótolniuk kelle-
ne. Miután elég sok ilyen panasz volt,

átfogo vizsgálatot kellett tartani. Meg-
lepően hamar eredményeket értünk el.
Amikor az egész ügymenetet áitekín-
tettük, rájöttünk, hogy az állampolgár-
sági kérelmeket hosszú ideig ömleszt-
ve kezelték.

A rendszerváltás után sok-sok szoba
volt tele ezekkel a kérelmekkel. Az ak-
táknak volt ugyan iktatószámuk , dc
még sorba sem rakták őket. Tehát egy-
szcrúen rendet kellett csinálni. Azt
ajánlottam továbbá, hogy amikor a do-
kumentumokat átveszik, azonnal néz-
zék át, megvan-c az állampolgársági
kérelern minden kelléke, és ha nincs,
akkor haladéktalanul tájékoztassák az
ügyfelet.

Egyébkén! az ügyfélnek harminc na-
pon belül meg kell ismernie az iratait
jelzó iktatószámot, amelynek alapján
folyamatosan érdeklódhet az ügyéről."
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Az egyház a menekültekért

A Délvidéki Református Menekültmisszió' az 1991-1995 közötti időszakban
jelentős munkát végzett, amelynek főbb állomásait Bóka András, a Baranyai
Egyházmegye esperese, a Menekültmisszió vezetője jóvoltából a Confessio
1993/1. és 1995/3. száma foglalta össze. Mivel meglehetősen kevés szó
esett a délvidékiek támogatásával kapcsolatosan a református egyház szere-
péről, érdemes felidézni a közelmúltat e lap hasábjain is.
"Ki gondolta volna, hogy Magyarország
egyszer nem úgy lesz ismert, hogy in-
nen elmenekülnek az emberek (akik lá-
bukkal szavaztak a vörös rend ellen),
hanem befogadó országgá válik? 1988-
tól erdélyiek özönlöttek át a határon, s
kerestek munkát, kenyeret, új hazát és
szabadságot [.1 1991-ben pedig felforrt
a Délvidék: a széthulló Jugoszlávia véres
háborúba keveredett önmagával. Aki
nem kért belőle, akit elkergettek, akit
megfenyegettek vagy családját érte atro-
citás: jött kicsit északabbra. A több tíz-
ezres menekültáradat elsősorban Har-
kány-Mohács-Pécs térségében maradt,
és várta a fejleményeket, hogy elhall-
gatnak a fegyverek, és mehetnek haza.
Nem így történt Akkor egy kényszerből
(lelkiismeret és Isten igéje kényszere
alatt) verbuválódott önkéntes segítő
csapat megkezdte azt a munkát, amely
azóta is tart: a Délvidéki Református
Menekültmisszió szolgálatát. L . .J

Missziói, lelkigondozói tevékenységi
területe három csoporta osztható:
1. Magyarország területén tartózkodó
horvátországi és jugoszláviai menekul-
tek közötti igehirdetói és családlátoga-
tási szolgálat, 2. az Eszéken létesült
menekültgyülekezetben folyó munka:
3 a menekültiskolákban történő hit-
oktatás.

Az első csoportba sorolható munkát
többen végzik A legtöbb községben és
városban a negyedik éve ott élő mene-
kültek felvették a helyi egyházközséggel
a kapcsolatot, több-kevesebb rendsze-
rességgel látogatják a helyi gyülekezet
alkalmait. Ha azonban keresztelés, te-
metés, esketés szolgálata adódik, kérik
és igénylik menekült pásztoraik szolgá-
latát. L .. I A családlátogatást is menekült
lelkésztestvéreink végzik, sokkal inten-
zívebben, mint hazai lelkipásztoraink.
A Magyarországon tartózkodó reformá-
tus menekültek formálisan is gyüleke-
zetté alakultak az 1992. febmár 7-én Pé-
csett tartott közgyűlésen. L .. I

1992 őszétől, Horvátország függet-
lenségének elismerésétől kezdve sokan
tértek haza, azaz Horvátország szabad
területére. Eszéken és környékén, rész-
ben kiutalt lakásokban, részben tábor-
szerü barakklakásokban élnek, a fiata-

labbak munkát találtak, és várják a meg-
szállt területek felszabadulását. Oda
vágynak a közelbe: Kórógy, Kopács,
Daróc hívogatja fiait, leányait, de szö-
gesdrót és aknazár, csetnik harcosok
akadályozzák a hazatérést Akik Bara-
nyából. Kelet-Szlavóniából előbb Ma-
gyarországra menekültek a fegyveres
behatolók elől, és Horvátország felsza-
badult területére tértek vissza, új, saját
gyülekezetet hoztak létre 1993 novem-
berében. Kettős János a választott lelki-
pásztoruk hetente jár oda hitoktatási,
igehirdetési és bibliaórai szelgálatra. Lé-
lekszámuk 1100 körüli, azaz Horvátor-
szág területén ez a legnagyobb reformá-
tus gyülekezet. A lelkészi szolgálatot
teljes rnértékben a Magyarországi Refor-
mátus Egyház fínanszírozza. L . .l

A menekült gyermekek hittanoktatá-
sa három helyen: Siklóson, Mohácson
és Eszéken folyik, a konfirmációi fel-
készítéssel egybehangoltan. Kisebb
településeken, ahol kevés a menekült
gyermek, a helyi gyülekezet gyerme-
keivel együtt vesznek rész a vallás-
órákon. L . .l

A Délvidéki Menekültmissziót először
a baranyai Egyházmegye, majd ezt kö-
vetően 1991 novemberében a Duna-
melléki Egyházkerület integráIta . 1992
januárjában létrejött a Zsinati Menekült-
űgyi Bizottság, és a baranyai menekült-
munkát az országos egyház munkaága-
ként a Társadalmi Missziók Osztáivá-
hoz sorolta, anyagi és szellemi segítsé-
get nyújtva a szolgálathoz. L .. I

Folyamatosan igyekszünk az átmene-
tileg itt-tartózkodó, még le nem telepe-
dett ún, "menedékesek", a lassan önálló
egzisztencia kialakítására törekvő és a
végleges letelepedés gondolatával fog-
lalkozó formális és az egyébként segít-
ségre szoruló menekülteket rendszeres
segélyezésben részesíteni. A Duna-
melléki Egyházkerület 1994 október el-
ső vasárnapján perseiyes adakozást hir-
detett. Ennek eredményeként 1 millió
300 ezer forint gyűlt össze, amit a HEKS
egészített ki 25 ezer svájci frankos ado-
rnányával, Így tudott a misszió szemé-
lyenként 2000 forintos segélyt osztani
1995. év elején. Ennek előzményeként,
adatlapok kitöltésével újra felmérhettük

a hazánkban tartózkodó délvidéki me-
nekültek valós létszámát (reformátusok
900 fő körül) Nem a kezdeti intenzí-
tással, de még mindig kapunk bel- és
külföldi testvéreinktó1, elsősorban a ke-
resztyén alapítványoktói anyagi segítsé-
get: ruhaneműt, élelmiszert, bútorokat
A Magyar Dorcas Szeretetszolgálat "Ad-
miral Ruijter Missziója" által karácsony
előtt több tonna szaloncukrot és konzer-
vet kaptunk, és oszthattunk szét. Sipos
Kund Kötöny nyíregyházi esperes köz-
vetítesevel a kaliforniai magyar reformá-
tusok nagy doboz játékot juttattak CI a
mcnekult gyermekeknek A debreceni
Református Nőszövetség "Nők Világ
Imanapja" perselypénzét küldte el a
misszió céljaira. Többször is hoztak
szeretecsomagot Hollandiaból a Dalf-
sten Helpt Oost Europa, a BBS alapít-
vány raktáraiból. A HEKS a svájci kato-
naság leselejtezett készleteiből küldött
25 tonna élelmiszert, a leverkuseni rend-
őrség is hűséges segítőnk 1 ... J A külfoldi
adományokból kapott egészségügyi, or-
vosi eszközökkel Baranya megyei kór-
házakat, egészségügyi intézményeket
tudtunk megsegíteni, valamint a Pécsi
Református Gimnázium részére szerez-
hettünk iskolabútorokat. No és se szeri,
se száma azoknak a szegénysorsú ma-
gyarországi családoknak. akik a misszi-
ótól kaptak ruhaneműt, élelmet vagy
másfajta segítséget.

Az adományok fogadása, vámkeze-
lése, kirakodás a és szétosztása olyan
sok munkát igényel, hogy egy álla~dó
munkaerőt kellett alkalmaznunk. Több
menekűlt munkatársunk állt rendelke-
zésre a mohácsi bérelt raktárunknal.
L . .J

Az 1995. évi költségvetésben mint-
egy 5 millió forintot tesz ki a misszió
működési szükséglete Az előző évek-
ben hasonló ráfordítás mellett kiosztott
javak értéke 30-40 millió forintot tett ki,
szerényen számítva. Szeretném, ha
egyházunk átérezné, hogy egy refor-
mátus szeretetszolgálat bontakozhat ki
a menekültmunkában szerzett tapasz-
talatok, kapcsolatok segítségével. Ne
tekintsék sem öndicséretnek, sem önös
érdeknek, ha azt állítom: ez a szolgálat
több figyelmet érdemel." .

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

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

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
VilI. évfolyam 9. szám 2002. szeptember

Tudia-e?
Tudja-e, hogya fövárosbon a szodális intézméqyekben a személyes gondos-
kodást, a gyermekvédelmi ellátást, iIIétve a bérlakásokra vonatkozó támoga-
tást obevándoroltoktól és a menekiiltektől nem lehet megtagadni?

• Az 5/2001. (Ilf 14.) Fővárosi Köz-
gyűlési (FŐv. Kgy.) rendelet (amely
a Fővárosi Önkormányzat fenntartá-
sában lévő. személyes gondosko-
dást nyújtó. szakosított szociális in-
tézmények formáiról, azok igény-
bevételéről szóló 30/1993 (VU!. 1.)
Fóv. Kgy. rendelet módosításáról
rendelkezik) kimondja:

"A Fővárosi Önkormányzat fenn-
tartásában lévő, személyes gondos-
kodást nyújtó, szakosítolt szociális
intézmények formáiról, azok igény-
bevételéről szóló Fóv. Kgy, rendelet
kiterjed a Fővárosi Önkormányzat
által fenntartott, személyes gondos-
kodást nyújtó, szakosított szociális
intézményeire, az intézményekkel
intézményi jogviszonyban álló sze-
mélyekre, a főváros területén lakó
vagy tartózkodási hellyel rendelkezó
magyar állampolgárokra, az állandó
tartózkodásra jogosító személyazo-
nosító okmánnyal rendelkező beván-
doroltakra. valamint a magyar ható-
ságok által menekültként elismert
személyekre is."

• A 27/2000. (V 30.) Főv. Kgy. rende-
let (amely a Fővárosi Önkormány-
zat fenntartásában lévő, személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvé-
delmi intézmények által biztosított
ellátások formáiról, igénybevételé-
nek módjáról és a térítési díjról szóló
22/1999. ev 21) Főv. Kgy. rendelet
rnódosításár tartalmazza) kimondja,
hogy a rendeletet alkalmazni kell a
főváros területén tartózkodó magyar
állampolgárságú, az állandó tartóz-
kodásra jogosító szernélyi iga zol-
vánnyal rendelkező bevándoroltakra.
vagy a magyar hatóságok által me-
nekültként elismert gyermekekre és
fiatal felnőttekre, valamint szüleíkre,
illetve törvényes képviselőikre. Eze-
ken a személyeken kívül "a rendelet
hatálya kiterjed a főváros terül etén
tartózkodó, nem magyar állarnpol-

gárságú gyermek védelme érdeké-
ben teendő intézkedésre is, ha ezen
intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elhárít-
hatatlan kárral járna."

Ezenfelül a rendeletet előírásait
alkalmazni kell ,,:1 Fővárosi Önkor-
mányzat által fenntartott, a szemé-
lyes gondoskodás keretében gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi ellátást
nyújtó intézményekre, többcélú in-
tézmények keretében fogyatékos
gyermekeket elhelyező gyermekott-
honokra és ezen intézményekben a
szolgáltatást igénybe vevő szemé-
lyekre, továbbá szüleikre vagy más
törvényes képvisclóikre."

• Az 50/1995 ex. 20) Föv. Kgy. ren-
delet, amelyet többször módosírot-
lak, az önkormányzati tulajdonban
álló lakások lakbérövezeteiröl, a
lakbérmegállapítás és a lakásfenn-
tartási támogatás elvciröl, valamint
a lakásépítés rá mogatásána k re nd-
szeréról szól.

E rendeld. ll. fejezetenek hatálya
(a lakásfenntartási támogatás elvei) a
Budapest területén fekvő lakások és
önkormányzati lakások (továbbiak-
ban: lakások) magyar állampolgár-
ságú, vagy állandó tartózkodásra
jogosító szernélyí igazolvánnyal ren-
delkező bevándorolt, vagy a magyar
hatóságok által menekültként elismert
természetes személy tulajdonos" ira,
haszonélvezőirc, bérlőire és alhérlóire
terjed ki.

A rendelet TIT. fejezetet pedig Cala-
kásépítési támogatás elvei, fiatal háza-
sok lakáshoz jutásának támogatása)
alkalmazni kell a Budapest terülerén
lakó vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező magyar állampolgárokra
az állandó tartózkodásra jogosító
személyi igazolvánnyal rendelkezéí
bevándoroltakra vagy a magyar ha-
tóságok által mcnckültkénr elismert
személyekre.

A letelepedett külföldiekröl a hatályos
jogban néhány helyen esik szó. Tudja-e,
hogy melyekben? A legfontosabb jog-
viszonyokat felsoroljuk, kivéve az
idegrendészeti szabályokat, amely be-
vezette a fogalmat 2002-töl.

• A letelepedett önkéntes kölcsönös
bizrositópénzrámak lehet a tagja. ha
a jogszabályban foglalt egyéb felterc-
leknck megfelel 0993 évi XCVJ. tör-
vóny, ll. §)

• Tanköteles a letelepedett (kiskorú)
külföldi. A letelepedést az intéz-
ménybe vak) felvételkor igazolni kell
(1993 évi LXXIX. törveny. 110. §l.

• ,\ társadalmi szervezct ügyinlézó és
kcpviseleu szervénck :V1ag)'arurs/'á-
gon letelepeden külföldi is tagja le-
het, ha nincs eltiltva a közügyek gya-
korlásáról. Pánnak azonban sem ala-
pítója, scm tisztségviselóje nem le-
hel, és jelöltállítási, szavazari joggal
sem rendelkezik 0989 évi ll. tör-
vény, 8. §)

• Ön:'tlló vállalkozóként letelepedett
küllöldí elleni perekben eljárhat a
magyar bíróság akkor is. ha a jogvita
az illető belföldi ga zdaságí tevekenv-
ségéve! kapcsolaros (1979 évi 13.
törvényerejű rendelet a nemzet közi
magánjogról. 56/B §)

• Fgyes erőszakos búncselekménvek
áldozataiként a letelepedeu kulföldi
is kárenyhítesi kére lrnct nyújthat be,
ha a bűncsclekrnényt Magya rorszá-
gon kovették el [209/2001 (X 3U
korrnányrr-ndelet 1. §J.

(Folytatás ({ 2. oldalon)



Tudia-e?
(Folytatás az 1. oldalról)

• Az Akadémia Doktora címmel járó
tiszteletdíjat az érintett kérelmére fo-
Iyósítják, ha Magyarországon letele-
pedett [4/1995. (r. 20.) kormányren-
delet, 13. §]

• A külföldön szerzett szakorvosi
szakfogorvosi, szakgyógyszerészi:
klinikai szakpszichológusi képzett-
séget igazoló oklevél honosításának
egyik feltétele, hogy az illető letele-
pedett külföldi legyen [72/1999 (XII
2'5) EüM rendelet, 4. §]

• A név anyakönyvezésénél a névvise-
lés és a magyar helyesírás szabályai
az irányadók. A letelepedett, illetve le-
telepedés céljából az országban élő
magyar nemzetiségű külföldi állam-
polgárok és hontalánok az utóne-
vüknek megfelelő magyar utonevet
viselhetnek [2/1982. (VIII 14.) MTIH
rendelkezés, 47. §]

• A Magyarországon letelepedett kül-
földieket magyar állampolgárként
kezeljük, így azok elítéltként átszál-
líthatók büntetésük itteni letöltésére
0994. évi XX. törvény a Strasbourg-
ban 1983 március 23-án kelt az el-
ítélt személyek átszállításárói szóló
egyezmény kihirdetéséről, 3. cikk)

• Magyarország fenntartja a jogot ar-
ra, hogy a magyar állampolgárokon
kívűl a Magyarországon állandóan
letelepedett személyek kiadatását
megtagadhassa, továbbá nem fogja
engedélyezni az itt állandóan lete-
lepedett személyeknek az átszállí-
tását másik államba (1994. évi XVIII.
törvény a Párizsban 1957. decem-
ber 13-án kelt európai kiadatási
egyezmény és kiegészítő jegyző-
könyveinek kíhírdetéséról, 6. cikk,
21. cikk)

• Azok a letelepedett külföldiek, akik
orosz, román, lengyel, bolgár, cseh,
szlovák. jugoszláv állampolgárok a
társadalombiztosítási ellátáshoz h~z-
záférnek az erre vonatkozó egyez-
mény szerint, legalábbis annak fel-
mondásáig [7/1964. (vm 30),
8/1962. (VII. 7.), 6/1962. (VI. 30),
11/1961. (IV 22.), 9/1960. (X 16.) és
11/1959. (IX. 13,) MüM rendelet]

Vajon továbbtanulhat-e a menekült,
ha nincs semmilyen bizonyítványa?

A menekült külföldön szerzett alap-,
középfokú szakképesítéséről szóló bi-
zonyítványa a 2001. évi C. törvény ér-
telmében Magyarországon elismerhető
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(megkeresik a magyar oktatási rend-
szerben neki megfelelő végzettséget)
vagy honosítható (azonosnak nyilvá-
nítják ,az itt kiállított bizonyítvánnyal,
oklevéllel). Ehhez a kűlföldinek ren-
delkeznie kell a szükséges okiratokkal.
és köteles befizetni az eljárási díjat.
Az elísmerési, honosírási eljárás az OM
hatásköre, kivéve, ha csak továbbtanu-
lási célból kérik, mert akkor a tanulmá-
nyok folytatására kiszernelt oktatási in-
tézményé.

A törvény nem határozza meg, mit
jelent a továbbtanulás, de a közokta-
tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
26. §-a szerínt az általános iskola elvég-
zése utáni mindenféle tanulás beletar-
tozik. Az intézmény szakmai kétség
esetén az OM-hez fordulhat. A szakmai
képesítes elismerése az EüM, FVM stb.
tárca hatásköre.

Az elismeresi eljárás feltétele, hogya
külföldinek legyen ' ,

(1) személyi igazolványa vagy tartóz-
kodási engedélye, amellyel a szük-
séges személyes adatait, lakcímét
igazolja, másrészt

(2) bizonyítványa, oklevele és annak
hiteles magyar fordítása,

(3) igazolása arról, hogy az eljárási dí-
jat befizette.

Mi van akkor, ha hiányzik a külföldi
bizonyítványa? Szerencsere kérel-
me:hető, hogya hatóság (intézmény)
kivé teles méltányosságból mentse fel
a külföldit a (2)-(3) pont szerinti ok-
mányok bemutatása alól, ha "a kérel-
mező menekült, menedékes vagy be-
fogadott, és az elismerést továbbtanu-
lási célból kéri, valamint bizonyítja
vagy valószínűsíti, hogy okiratai neki
fel nem róható okból nem állnak ren-
delkezésére" [7. § (3) bek.l, Érdemes a
kérelemben részletezni, hogy miért
nincs bizonyítványa, hol és meddig
járt iskolába, miért ne forduljanak az
üldöző államhoz az adatok ellenőrzé-
se érdekében, és miért tekintsenek el
az eljárási díj lerovásától. Javasolt a
menekült/befogadott elismerési hatá-
rozat és szernélyi igazolvány/tartóz-
kodási engedély másolatának mellé-
kelése.

A kérelemről 60 napon belül kell
dönteni, ha teljes az iratanyag (a hi-
ánypótlás újabb 30 nap). Ha az intéz-
mény elutasítja a kérelmet, fellebbez-
ni 15 napon belül az oktatási minisz-
terhez lehet, az ellen pedig csak bíró-
sági felülvizsgálatnak van helye 30
napon belül.

A törvény szerint akkor adják ki bi-
zonyítvány hiányában is az általános
iskolai végzettséget elismerő határoza-
tot továbbtanulási célból, ha a kűlfoldi
tanulmányait legalább 8 évig végezte,
és az intézmény a hazai általánosisko-
lának megfelelő végzettséget nyújtott,
de legalább valószínűsítik, hogya kul-
földi .felkészülr.a további tanulmányok
folytatására". '

Tudja-e, hogy a külföldiek rendészeti
szabályainak megsértése - ugyan-
úgy, mint a külföldiek szabálytalan
foglalkoztatása - szabálysértés a
218/1999. (XII. 28.) kormányren-
delet értelmében?

Idézzük a rendeletet:

Külföldiek rendészetéveI
kapcsolatos szabálysértés

30. § (1) Aki a külföldiek bejele nté-
sere, jelentkezésére vagy az
ország terűletén tartózkodá-
sára vonatkozó szabályokat
megszegi, százezer forintig
terjedő pénzbírsággal sú jt~
ható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatá-
rozott szabálysértés elkovető-
jével szemben kiutasít.ásnak
is helye van.

(3) Az (1) bekezdésben meghatá-
rozott szabálysértés miatt az
eljárás a rendőrség hatásköré-
be tartozik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatá-
rozott szabálysértés miatt a
rendőrség és 'közúti határát-
kelőhelyen a határőrség hclv-
színi bírságot szabhat ki. '

Külföldi illegális foglalkoztatásának
elősegítése

97. § (1) Aki közreműködik abban,
hogy külföldir a külföldiek
magyarországi foglalkozratá-
sára vonatkozó rendelkezé-
sek megszegésevel foglalkoz-
tassanak, e foglalkoztatáshoz
feltételeket biztosít vagy eh-
hez anyagi eszközt bocsát
rendelkezésre, százezer forin-
tig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatá-
rozott szabálysértés miatti el-
járás a munkabiztonsági és
munkaügyi felügyelő, illető-
leg a munkaügyi felügyelő
hatáskörébe is tartozik.

OLTALOMKERESŐK 2002, SZEPTEMBER



Friss, alig néhány éves iogesetek
A Legfelsöbb Bíróságon dolgozó szerkesztök az iratanyagok rövidített változa-
tát közzéteszikr hogy segítsék a jogalkalmazók jobb eligozodását (Bírósági Ha-
tározatok). Mivel nincs semmiféle ismert szabály arra nézver hogy mennyire
friss ügyekre tűmnszkodhcfunk, és mert maga a bírósági eljárás is hesszű, néha
a hotósági döntés és a közzététel között több év telik el.

Az idős, bosnyák nemzetiségű, jugo-
szláv, majd boszniai állampolgárságú
menedéket kérelmező házastársával
1995-ben érkezett illegálisan Magyar-
országra. Elmondásuk szerint azért,
mert a szerbek elűldözték őket. 1995-
ben menedékes státust kaptak, majd
annak megszűnése után a kérelmező
(és házastársa) menekültkénti elismeré-
sét kérte. A kérelmező arra hivatkozott,
hogy szeretnének ugyan hazatérni, de
ennek feltételei még nem teremtődtek
meg. Úth::vél és az annak kiváltásához
szükséges pénz hiányában ugyanis
nincs módjuk a hazatérésre, és a hazai
hatóságok kérelmükre érdemben még
nem válaszoltak.

A Menekültügyi és Migrációs Hivatal
a kérelmezőket az általuk elfogadott tol-
mács közreműködésével meghallgatta.
1999. évi október 18. napján kelt határo-
zatával a kérelmet elutasította azzal,
hogy az 1993 évi LXXXVI. törvény
(Idrv.) 32 §-ának (1) bekezdésében írt,
avisszafordításra, kiutasításra vonat-
kozó tilalmi ok nem áll fenn (noha a
menedékjog és a non-refoulement két
különbözö dolog). Az indokolás szerint
a kérelmezők nem tudták valószínűsí-
teni, hogya genfi egyezményben fog-
laltak kiterjednek rájuk, de azt sem,
hogy hazájukba való visszairányítás
eseten kínzásnak , embertelen bánás-
módnak lennének kitéve. Utalt arra is
a hatóság, hogy az elmúlt években a
kérelmezőket - ügyük felülvizsgálata-
kor - tájékoztatták tartózkodásuk ren-
dezésének szükségességérőL

A kérelmező felülvizsgálati kérelmé-
ben jogszerű magyarországi tartózkodá-
suk lehetővé tételét kerte ana hivatko-
zással, hogy a szerb hatóságok a hazá-
jukba való visszatérést akadályozzák.
A hivatal a jogorvoslati kérelem elutasí-
tását kérte, utalva arra, hogy határozata
jogszerű volt: a Bosznia-Hercegovina
területéről érkezett menekültek hazate-
lepülése évek óta folyamatosan zajlik.

Az elsőfokú bíróság a felülvizsgálati
kérelmet a végzésével elutasította. Indo-
kolásában rámutatott, hogy személyes
üldöztetés valószínűsítésének hiányá-
ban a kérelmező nem tudta igazolni
(valószínűsíteni), hogy reá (és házas-
társára) a genfi egyezmény rendelke-
zései alkalmazhatóak, és ezért a mene-
kültkénti elismerésnek helye lehetne,
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de nem tudta igazolni azt sem, hogy
hazájukba visszatérve halálbüntetés-
nek, kínzásnak vagy embertelen, meg-
alázó bánásmódnak lennének kitéve.
Utalt arra is a bíróság, hogya kérelme-
zett az anyagi és eljárási szabályokat
betartva hozta meg döntését.

A kérelmező a végzés ellen jogi kép-
viselője útján fellebbezen. Előterjeszté-
sében az elsőfokú bíróság végzésének
megváltoztatását és befogadottkériti el-
ismerését, ennek hiányában pedig a
megtagadó határozat hatályon kívül he-
lyezését, a hivatal új eljárásta kötelczését
kerte. Sérelmezte a tényállás felderítése-
nek hiányát és hogya hivatal a körülmé-
nyek valószínűsítése helyett az elisrne-
rés feltételeinek bizonyítását követelte.
Kifogásolta, hogya bíróság úgy fogad-
ta el a hivatal álláspontját, hogy nem in-
dokolta meg: vajon a kérelmező (és fe-
lesége) hazájába visszatérve miért nem
lenne kitéve üldözésnek. Továbbá kifo-
gásolta azt is, hogya hivatal nem dön-
tött érdemben abefogadotti statusról. a
további ideiglenes védelemről. A kére-
lemben - a sajtó útján közzétett esemé-
nyek felsorolását követöen - hivatko-
zott az ENSZ Menekültügyí Főbiztosság
Végrehajtó Bizottságának a humánus
elbírálásra vonatkozó határozataira. -

A hivatal ellenkérelmet nem terjesz-
tett elő.

A kérelmező fellebbezese a bíróság
szerint nem alapos. A menedékjogról
szóló 1997 évi CXXXIX. törvény Ca to-
vábbiakban: Met.) 2. §-ának a) pontja
szerint ugyanis e törvény alkalmazásá-
ban menekült az a külfoldi állampolgár
vagy hontalan személy (kulföldi), aki
faji, illetőleg vallási okok, nemzeti ho-
vatartozás, meghatározott társadalmi
csoporthoz tartozás avagy politikai
meggyőződése miatti üldözése, az ül-
dözéstől való megalapozott félelme
miatt az állampolgársága (hontalan
esetén szokásos tartózkodási helye)
szerinti országon kívűl, a Magyar Köz-
társaság területén tartózkodik, és nem
tudja, vagy az üldözéstől való félelmé-
ben nem kívánja országának a vedel-
mét igénybe venni, továbbá eszemély
közvetlen családtagja. feltéve, hogy az
érintettet kérelmére a menekültügyi
hatóság menekültként elismerte.

A Met. 3. §-ának (1) bekezdése sze-
rint kérelmére - a 4. §-ban foglalt kivé-

tellel - a menekültügyi hatóság mene-
kültként ismeri el azt a külföldít, aki
igazolja vagy valószínűsíti, hogy reá
nézve a genfi egyezmény 1. cikk A)
pontja, valamint B) pontja (1) bekez-
désének b) alpont ja, továbbá a jegyző-
könyv 1. cikkének 2. és 3 pontjában
foglalt okok miatt a genfi egyezmény
rendelkezéseit alkalmazni kell.

A Met. végrehajtásáról rendelkezó,
a menekültügyi eljárás részletes szabá-
lyairól, továbbá a kérelmezök. a mene-
dékesek és abefogadottak okmányai-
rói szóló 24/1998 (II 18) kormány-
rendelet 16. §-a (1) bekezdésének a)
pontja értelmében a menekültügyi el-
járás során különösen valószínűsiteni
kell, hogya kérelmezóre nézve a me-
nekülésre késztető okok fennállnak.

A menekültügyi eljárásban tehát a
külföldinek kell igazolnia, de legalább
valószinűsítenie személyes meghallga-
tásakor tett meggyőző. részletes, el-
lentmondásoktói mentes .es aggály ta-
lan előadásával azt, hogy reá nézve az
egyezmény alkalmazható.

A Legfelsőbb Bíróság álláspontja
szerint az elsőfokú bíróság végzése in-
dokolasában helytállóan állapította
meg, hogyakérelmezőnek nem sike-
rült igazolnia vagy valószínűsítenie azt.
hogya Met, rendelkezései folytán a
genfi egyezményben foglaltak értelmé-
ben védelemben részesitése (részesíte-

sük) faji, vallási ok, társadalmi csoport-
hoz tartozás vagy politikai meggyőző-
dés miatti üldözés vagy az üldözéstől
való alapos félelem folytán indokolt,
de azt sem sikerűlt valószínüsíteni,
hogy hazájába (hazájukba) visszatérve
kínzásnak, embertelen, megalázá bá-
násmódnak vagy halálbüntetésnek len-
ne (lennének) kitéve.

Nem értett egyet a Legfelsöbb Bíróság
a fellebbezésben kifejtett azon állás-
ponttal, hogya valószínűsítés körében a
bizonyítás a kérelmezőt nem terhelte.

A kérelmező (es házastársa) 1995-
ben (a háborús események miatt) ér-
kezett Magyarországra, és a menedé-
kes státus megadásával védelemben
részesülrek. Az ideiglenes védelem a
kérelmező hazájában bekövetkezett
kedvező változások folytán szukségte-
lenné vált, és a 191/1998 (XII 1) kor-
mányrendelet 1. §-ában foglaltak alap-
ján jogilag is megszűnt. A mene kű lt-
ként elismerés iránti kérelmet azért
nyújtották be, mert bár a Bosznia-Her-
cegovinába való visszatéres reménye,
vágya fennáll, annak materiális felté-
telei (útlevél, pénz) még hiányoznak.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Friss, alig néhány éves iogeselek
(Folytatás a 3 oldalról) nem is utaltak, hogy a kérelmező (há-

zastársa) félne hazájába visszatérni,
vagy ott félnie kellene: a menekültkére-
lem előterjesztésének oka a ha zatele-
pülés tárgyában hiányzó hazai hatosági
válasz volt.

Mindezek folytán a Legfelsőbb Bí-
róság mint másodfokú bíróság az el-
sőfokú bíróság helytálló végzését a
Pp. 259. §-a értelmében alkalmazandó
253. §-ának (2) bekezdése alapján
helybenhagy ta. (Legf. Bír. Kpkf. II.
39.544/2000. sz., BH 2002/250)

Ez a körülmény azonban a menekült-
ként elismerést nem alapozza meg.

Nem helytálló a fellebbezés azon ki-
fogása, hogya hivatal a befogadott stá-
tus tárgyában nem foglalt állást. A hatá-
rozata (rendelkező rész és indokolása)
szerint ugyanis a kérelmező (és házas-
társa) származási országába az Idtv. 32.
§-ának (1) bekezdése alapján visszairá-
nyitható, kiutasítható. Az Idtv. 32. §-ának
(1) bekezdése szerint pedig nem irányít-
ható vissza, illetve nem utasítható ki a
külföldí olyan állam területére vagy
olyan terület határára, ahol nyomós ok-
nál fogva tartani lehet attól, hogya visz-
szairányított, illetve kiutasított külföldi
kínzásnak, embertelen, megalázó bá-
násmódnak lenne kitéve. A Met. 2. §-
ának c) pontja értelmében befogadott az
a kulföldi, aki átmenetileg hazájába
azért nem küldhető vissza, mert ott ha-
lálbüntetésnek, kínzásnak, embertelen
vagy megalázó bánásmódnak lenne ki-
téve (feltéve, hogya menekültügyi ható-
ság befogadottként elismerte).

Ebből következően a Legfelsöbb Bí-
róság álláspontja szerint a hivatal a tá-
madott határozatában állásr-foglalt arról
is, hogya kérelmező (és házastársa)
további (ideiglenes) védelemre nem
szorul, származási országukba vissza-
irányítható, tehát befogadása (befoga-
dásuk) nem indokolt. A menekültként
elismeresi kérelem folytán ahivatalnak
e kérdésben kellett érdemben döntenie.
A visszairányíthatóság körében pedig
az Idtv. 32. §-ának (1) bekezdésében
foglaltak alapján az idegenrendészeti
hatóságok részére adott szakhatósági
állásfoglalást.

A fellebbezésben foglaltakra utalás-
sal rámutat a Legfelsőbb Bíróság arra
is, hogy a jogi képviselő által felhozott
egyéb indokok a jelen eljárásban rele-
vanciával nem bírtak. A kérelmezett-
nek a külföldíek egyedi ügyében kellett
- személyes körülményeik alapján -
döntenie, azt pedig a fellebbezésben
sem tudta alátámasztani (valószínűsí-
teni) a kérelmező (jogi képviselője),
hogy bosnyák nemzetiségűként Bosz-
nia-Hercegovinában kínzásnak, ember-
telen, megalázó bánásmódnak lenne
(lennének) kitéve. A menekültkénti
elismerés iránti kérelmükben erre ma-
guk sem hivatkoztak, csak idős korukra
és egzisztenciális problémáikra.

Ami pedig a hivatkozott ENSZ-hatá-
rozatokat illeti: a Legfelsőbb Bíróság
megjegyzi, hogya humanitárius szem-
pontok messzemenően érvényesültek
a közel öt évig tartó menedékesként
elismeréssel. Arra pedig egyáltalán
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Szinte szó szerint megegyezik az
előzővel a BH 2002/166 számú jog-
esete, amelyben a Legfelsőbb Bíróság
kiemelte: "Az idős kor, a hazai egzisz-
tencia ismételt megteremtésének fel-
tételei nem alapozzák meg a mene-
kültként vagy befogadottként elisme-
rést [1997. évi CXXXIX. tv. (Met.) 2. §,
3. § (1) bek.; 1993. évi LXXXVI. tv.
(Idtv.) 32. § (1) bek.; 1957. évi IV tv.
(Áe.) 26. § 24/1998. (II. 18.) Korm. r.
16. § (1) bek.l."

A bosnyák nemzetiségű, jugoszláv,
majd bosznia-hercegovinai állampol-
gárságú kérelmezők 1992-ben, az ak-
kori háborús helyzet elől menekültek
Magyarországra, ahol menedékes stá-
tust kaptak. Amenedékes státus 1999.
évi június 30. napjával történt megszű-
nését követően menekültkénti elisme-
résüket kérték arra hivatkozással, hogy
bár hazájukba szeretnének visszatérni,
de annak még nem teremtődtek meg a
feltételei. A hazai hatóságoktói várják
annak és az otthoni életfeltételeknek a
biztosítását.

A Menekültügyi és Migrációs Hivatal
az 1999. évi november 15. napján kelt
határozatával a család menekültként el-
ismerését megtagadta azzal, hogy az
1993. évi LXXXVI.törvény (Idt:v.) 32. §-
ának (1) bekezdésében írt visszairányi-
tási, illetve kiutasítási tilalmi ok nem áll
fenn. Nem tudták ugyanis valószínűsíte-
ni, hogy faji okból, nemzetiségi hovatar-
tozásuk vagy meghatározott társadalmi
csoporthoz tartozásuk avagy politikai
meggyőződésük miatt hátrányos meg-
különböztetésben részesültek volna, de
az attól való félelmüket sem. A bírósági
felülvizsgálatra került elutasító határozat
a bíróság szerint nem volt jogsértő, mert
a hivatal "tényállás-felderítési kötele-
zettségének eleget tett, a kérelmezők
meghallgatása után a rendelkezésre álló
adatok birtokában helyesen jutott arra
a következtetésre, hogya menekült-
kénti elismerés feltételei nem állnak
fenn. A kérelmezők a bírósági eljárás
során sem hoztak fel olyan tényt vagy
körülményt, amelyet a Genfi Egyez-

ményben meghatározott és elismerést
megalapozó okként lehetne értékelni."

A felülvizsgálat során a jogi képviselő
kérte a befogadottként elismerést. "Az
elsőfokú bíróság azonban részletesen
indokolta, hogy az Idtv. 32. §-ának (1)
bekezdésében írt kiutasítási, visszairá-
nyítási tilalom hiányában a külföldi ke-
relmezőknek a Met. 2. §-ának c) pontján
alapuló további (ideiglenes) védelmé-
nek feltételei nem állnak fenn, mert uta-
lás sem történt arra, hogy hazájukban
halálbüntetésnek, kínzásnak, emberte-
len vagy megalázó bánásmódnak lenné-
nek kitéve. Az idős kor, az egzisztencia
ismételt megteremtésének nehézségei
a külföldi menekültkénti vagy befoga-
dottkénti elismerését nem alapozzák
meg. A 105/1952 (XII 28) MT rendelet
13. §-ának (3) bekezdése alapján alkal-
mazandó Pp. 164. §-ában foglaltak értel-
mében a bírósági eljárás során a kérel-
mezőket terhelte annak bizonyítása.
hogy menekültkénti, de legalább befo-
gadottkénti elismerésük feltételei fenn-
állnak, azonban e bizonyítási kötele-
zettségüknek nem tudtak eleget tenni.
A fellebbezésben felhozott azon érv,
hogyakérelmezőket mint katonaszö-
kevényeket veszély fenyegetheti, nem
helytálló: az időskorú kérelmező és
idősebb nővére esetében az ENSZ
Menekültügyi Főbiztosa Hivatala által
1979-ben kiadott ún. Kézikönyvében
(167-174. pont) rögzitett feltételek fenn-
állta kizárt. Végül rámutat a Legfelsöbb
Bíróság, hogya magyar menekültügyi
szervek a humanitárius követelménye-
ket messzemenően szem előtt tartot-
ták, amikor több mint hér éven át a
kérelmezők részére a védelmet biztosí-
rotrák. "

Mindezek folytán a Legfelsöbb Bíró-
ság másodfokon az elsőfokú bíróság
helytálló végzését a Pp. 259. §-a értel-
mében alkalmazandó Pp. 253 §-ának
(2) bekezdésében foglaltak alapján
helybenhagy ta. (Legf. Bír. Kpkf. II
39.648/2000. sz)

A határozatokból néhány következtetés
levonható a bírósági gondolatmeneter
illetően, amely irányadó annak ellenére,
hogya2000-ben elbírált, 1999-ben kelt
és a legutóbbi Bírósági Határozatok-
ban közzétett jogeset elbírálása óta meg-
változtak a jogszabályok.
• A visszafordítás, kiutasítás tilalma

csak a kínzás, megalázó bánásmód
vagy halálbüntetés miatt alkalmaz-
ható, amelyet a külföldinek kell leg-
alább valószínűsítenie. Noha a nem-
zetközi egyezmények értelmében a
hatóság hivatalból köteles az ezzel
kapcsolatos tényeket feltárni és rnér-
legelni, Magyarországon ez ma nem
így van.
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Tiszteletbeli konzulok hazánkban• Azt, hogy egy kérelem a genfi egyez-

mény szempontjából megfelelő-e.
szintén a külloldinek kell valószínű-
síte nie , nem pedig a hatóságnak.
Másként fogalmazva, a kérelmező-
nek kifejezetten a genfi egyezményre
hivatkozva, annak ismeretében kell
kérnie a védelmet. Bár államigazgatási
eljárásról van szó, a kérelmet nem a
tartalma szerint bírálják el, mint álta-
lában. hanem mintha ennél többet,
formai és tényállásbeli többletet kö-
vetélne a hazai hatóság.

• A menekültstátus és az egyéb véde-
lemről döntés közötti megkülönböz-
tetés az indoklás szintjén sem jelenik
meg, mert elegendő, ha a visszafordí-
tás tilalmáról állást foglal a hatóság.
Kár, hogya bíróság sem tesz különb-
séget (1) a visszafordítás tilalma, (2) a
menekűltkénr e!ismerés és (3) az or-
szág területén tartózkodás, illetőleg
(It) egvéb. a menekült jogállásánál
kevesebb védelem biztosítása közört.
Ha ez nem így lenne, érdemben kel-
lene foglalkozni a fellebbezéskor fel-
vetett, ki nem merített döntési és in-
doklási kötelezettségek teljesítéséveI.

• A "nem kínoznak meg" egyenlő az-
zal. hogy hazatérhet a külföldi, noha
állampolgársága szerinti országa vé-
delmér: ténylegesen nem élvezheti
(éppen az úti okmányok, engedélyek
kiadásának hiánya utal erre).

• A kérelmek egyéniesített elbírálása
csak az ideiglenes védelem megadá-
sára terjed ki, sem a menekültstátus
megadására. sem a visszafordítás ti-
lalmára nem vonatkozik. Mindebből
következik, hogy az ideiglenes véde-
lem megvonásánál sem kell az egyéni
körűlmónyekkel foglalkozni.

A Bírósági Határozatokban összesen
tizenöt közzétctt eset. foglalkozik a me-
nedékjoggal, a menekültként elismerési
eljárás bírósági felülvizsgálatával (lásd
2002/250., 166.; 2001/599, 503, 155.,
348. 249.: 2000/520., 330, 329., 328,
232.231: 1998/3, 1996/616.). Ezekből
a következö témákat, illetve címszavakat
emeljük ki
• a menekült jogállása (buntethetósége,

várnmentessége);
• biztonságos harmadik ország fogalma

(Cseh Köztársaság).
• a nem állami üldözés kizárása (vallási

szekta általi üldözés);
• katonai szolgálat kizárása a menekülés

okaként.
• nemzeti hovatartozás;
• bizonyítási teher (valószínűsítés) kér-

dései hat esetben;
• a befogadouként elismerés kizárása

formai okból;
• Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság

Kézikönyvére hivatkozás két esetben.
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Számtalan országnak nincsen diplomá-
ciai képviselete, konzuli hivatala 1\1a-
gyarországon, ezért különösen fontos
tudni, hol érhető el a védelmet jelento
tiszteletbeli (díjazás nélküli, de egyes
konzuli cselekményekre feljogosít ott,
magyarul jól tudó, a Kulügyminisztéri-
um által kiadott igazolványnyal bíró)
konzul.

A 2001 decemberében megalakult a
Tiszteletbeli Konzuli testület azonnal
egy tetszetős lappal (Consule Contact)
állt elő tagjai megfelelő tájékoztatására.
Az egyesületként bejegyzett testület

elnöke. dr. Sulla Gyorgv úr készséggel
ajánlotta egvüttműködését a Menedek
- Migrá nsokat Segítő Egyesületnek.
elsősorban az Olta!omkeresőIDen és az
ő kiadványukban megjelenő hírek kol-
csönös cseréje terén.

2002 januárjában 33 ország képvi-
seletében 36tisztelctbeli konzul múkö-
dött. Az országok kozul 21 nagykövet-
séget, konzuli szolgála tot tart fenn (Bu-
elapesten és más városokban). A tiszte-
letbeli konzulok listáját (az egyesületi
adatok alapján) a migránsokat scgít6k
figyelmébe ajánljuk.

Ausztria.itAühlriaI .

Ausztria
·i;~jlqngr9~g~

Barbados
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Külföldi gyerekek az iskolában
A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesületben útjára indított
program alakulásáról korábbi számainkban is beszámoltunk.
Ezúttal egy közérde~ü levelet közlünk, amelyet a címzetten
kívül eljuttattunk a BAH vezetőjének és az ENSZ Menekültügyi
Főbiztosa budapesti képviselőjének is.

Medgyes Péter úrnak
Nemzetközi Helyettes Aüamtükar,
Oktatási Minisxtérium
Budapest

Tisztelt Helyettes Allamtitledr Or!

A Menedék - Migránsoleat Segítő Egyesület
öl éve foglalkozik a hazánkban menedéket
kérők társadalmi integrációjának segitésé-
vel. Évente 1500--2000 érintettel kerülünk
kapcsolatba, meglehetősen közelről ismer-
ue ezáltal problémáikat.

Levelünkben egy speciális csoport hely-
zetére szeretnénk: [elbioni az Oktatási Mi-
nisetérium figyelmét, és egy Javaslattal kí-
vánunk élni, amelynek elfogadása esetén
véleményünk szerint nagyban növekedné-
nek a meneleúltstátust megkapott leúlfoldi-
ek beilleszkedési esélyei.

Az évente érkező núntegy nyolcezer me-
nedékkérő közül 150--200fő kap menekűlt-
státust Magyarországon. A vonatkozó jog-
szabályole értelmében ők (néhány kivételtől
eltekintve) ugyanolyan jogokkal bírnak,
mint a magyar állampolgárok, [gy többek
között, részt uebetnele felsőoktatási progra-
mokban. Tapasztalataink szerint évente
akad is közöltük 8-10 ember, akik életko-
ruknak, bazájuleban szerzett iskolai végzett-
ségüknek és rnotiuáltságulenak köszönhető-
en szívesen részt vennének magyarfelsőok-
tatási képzésekben. ezzel is növelve letelepe-
dési és beilleszkedési esélyeiket.

Ugyanakkor komoly gondot okoz a szúle-
séges nyelvismeret hiánya, illetve a hallgatói
status jelentette szociális problémák. Ezek
eddig rendre megakadályozták a felsőokta-
tásban való részvételüket. Szociális munleá-
sainle egyedüli utakat próbáltak keresni a
helyzet megoldására, és így találtunk egy
speciális képzési programra a Balassi Bálint
intézet (1016 Budapest, Somlot út 51.) szer-
uezésében. Az intézet egyéves intenziv ma-
lIyar nyeluü képzést nyujt, majd egy belső
vizsga letételét követően lehetővé válik egy
sor felsőoktatási intézménybe a felvétel.

Gondot okoz azonban a jelenleg 950 ezer
forintos tandij, illetve a képzés ideje alatti
megélhetés biztosítása. (Az igen intenzív
program szinte lehetetlenné teszi a megfele-
lő Jövedelmet biztositó munleabely fenntar-
tását.) Korábban az Oktatási Minisztérium
fedezte a tandijat, ám megfelelő szociális
támogatás hiján az ajánlattal az érintettek
töredéke tudott CSCJkélni.

A képzés valódi esélyeket nyúj: egy-egy fel-
sőoktatási intézménybe való bekerülésre,
ezért a Menedék Egyesület jaoasolja egy tá-
mogatási rendszer kidolgozását a meneleúlt-
státussal rendelkező és továbbtanulni leiuá-
nó emberek részére. Tekintve. hogy évente 8-
10 emberről van szó, a program költségei vé-
leményünk szerint legfeljebb 15-20 millió fo-
rintra rúgnának éves szinten.

[auaslaiunle leonlerétan tehát a leooetlee-
ző. Az Oktatási Minisztérium vezessen be
egy pályáeati formában elérhető ösztön-
díj- és tandij-támogaiási rendszert mene-
leültstatussal rendelkező és a felsőoktatás-
ba bekapcsolódni kívánó fiatalok részé/eo
A tandíj a Balassi Bálin Intézet (vagy más
bosonto ajánlattal rendelkező intézmény)
felkészítőprogramjának a költségeit fedez-
né, míg az osztondij a program során a
megélhetést bietositaná (ehhez esetleg cél-
szerű kollégiumi elhelyezést rendelni)

Megítélésünk szerint (tekintve a szóba
jöhető érintettek számát) a program költsé-
gei elenyészőek, ugyanakkor hatására va-
lódi út nyithat meg a meneleultstátust ka-
pottak integrációjához és Magyarország
menekültügyi politikájának jobb megítélé-
séhez. Mindeközben a pályázati rendszer
réuén a program kézben tartb ato, eredmé-
nyessége rnérhető (például a segítségével
megszerzett diplomále számán keresztül).

Egyesületünle a javaslat felvetésén túl
készséggel részt vesz a program kidolgozá-
sában, bonyolitásában, saját tapasztala-
taink megosztása réuén is.

Tisztelette!:
Sik Endre elnök

6

Bailou Amadou
a bácsalmási

önkormányzatban?
Bailou Amadou, a Maliból
érkezett és Magyarországon
egyetemet végzett agrármér-
nök az első színes bórú ön-
kormányzati jelölt. Állampol-
gárságot 1994-ben szerzett.
A negyvenéves, közélet iránt
érdeklődő férfi a családjával
Bácsalmáson él. Az önkor-
mányzati választásokon az
MSZP színeiben indul, hiszen
kezdettől fogva a baloldali
értékek megvalósírását szor-
galmazta.

"A párton belül maximáli-
san elfogadnak, és BácsaI-
máson sem érnek hátrányok
a bórörn színe miatt. A vá-
lasztásokon a szereplés nem
a bórszínen múlik. sőt ez in-
kább segít a kampányban.
mert Bácsalmáson mindenki
ismer, szeret, befogadott a
település. Nem zavar a kam-
pányban, hogy az ország-
gyűlési választáson Bács-
Kiskun megyében az MSZP
nem szerzett helyeket. 1986
és 1990 között 200 és 400
méteres síkfutásban legyőz-
hetetlen voltam, de nem le-
hettem magyar válogatott,
mert maii állampolgár vol-
tam. Most az .önkormányzati
választás így magyarként az
első erőpróba lesz számomra
a politikában, aztán majd
meglátjuk. Ha a sors úgy
hozza, nem zárom ki. hogy
később az országos politika
színpadára lépjek Most azon-
ban az önkormányzati vá-
lasztásokra ősszpontosítok.
A mezőgazdaságból élőkért
akarok dolgozni az önkor-
mányzatban, meg a város
sportéletéért is tevékenyke-
dem majd, de szívügyem az
ifjúság helyzete is" - zárta a
rövid interjút a bizakodó je-
lölt (Magyar Hírlap, 2002
szeprember 5.).

Csak nehogy aranykeret-
ben őt delegálják minden EU-
konferenciára, ahol a migrán-
sok sikeres magyarországi
beilleszkedését bizonvga tiák
Kívánjuk, hogy inkább legyen
harcos helyi önkormányzati
képviselő, mint dísz (például
matyó) immigránsl

OLTALOMKERESŐK 2002. SZEPTEMBER
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A hónap idézete
Az uniós csatlakozás közeledtével mind több kényes
migrációs döntést kell meghoznia a kormánynak.

"A kárpátaljai közvélernényr sokkolta az Asztelv-
Beregsurány határátkelő szeptember 16-i bezárásáról,
illetve alz Ukrajnával határos területeken al kíshatárfoga-
lom 2003 január elsejévei történo beszüntetéséről szóló
döntés. Megoldást kellene találni, hogy az említett határ-
átkelőn a felújítási munka alatt is legyen határforgalom.
Bár érthető, hogy Magyarország európai uniós csatlako-
zásával összefügg a kishatárforgalom beszüntetése, ám a
körnvéken élő 160 ezer magyar többsége a két egymást
köve'tő bejelentés között okozati összefüggést vél felfe-
dezni, és arra következtet, hogy az anyaország elfordul a
kárpátaljai magyarság tól" - írja a miniszterelnöknek CÍm-
zett levelében Gajdos István, az ukrán parlament magyar
képviselője. (Népszabadság, 2002. szepternber 14)

,
CIVILIADA 2002

Szeptember 27-29. között
hetedik alkalommal kerül
sor Budapesten a magyaror-
szági civil szervezetek nagy,
évente ismétlődő rendezve-
nyere, a CIVILIÁDA 2002-re.
A kiállításnak és szakmai
programsorozatnak a Pesti
Vigadó ad otthont. A nyitott
rendezvényen meghívó nél-
küllehet részt venni. A belé-
pődíj 100-150 forint, amely
levárásolható a helyszínen
működő nonprofit könyves-
boltban. A II. emeleti árusí-
tóhelyen több mint száz
könyvből válogathatnak majd
az érdeklődők. A könyves-
bolt új, 2002 őszi/téli kataló-
gusa vagy éppen a Civil Év-
könyv 2001 címü kiadvány
is beszerezhető lesz a hely-
színen.

A rendezvényen lesz vita,
tájékoztatás a hazai civilek
brüsszeli irodájáról, sőt pá-
lyázati pénzt is nyerhető.
Szeprember 26-án "Függet-
lenség és partnerség : civil
szervezetek az európai Ma-
gyarországért" címmel nem-
zetközi konferenciára kerül

sor a Parlament kongresz-
szusi termében; a résztve-
vőket a miniszterelnök kö-
szöntí A fclszólalók között
van Szabó Imre, az Ország-
gyűlés Társadalmi Szel-veze-
tek Bizottságának elnöke,
Baja Ferenc, a Miniszterel-
nöki Hivatal Kormányzati
Informatikai és Társadalmi
Kapcsolatok Hivatalának
vezetője és Jürgen Köppen
nagykövet, az Európai Bi-
zottság Magyarországi De-
legációjának vezetője.

A www.europeanhouse.hu
honlap nyújt bővebb infor-
mációt.

Egy sváici magyar
A Genfi Magyar Éltesítő leg-
újabb száma (2002/5.) inter-
jút közölt -Haldiman, szule-
tett Roman Éva újságíróval,
irodalmánal és műfordítóval.
A rokonszenves asszony a
Neue Zuricber Zeitung mun-
katarsaként évtizedeken át
tudósította a svájci olvasókat
a XX. századi és a kortárs
magyar irodalomról, ártörve
a nyelvi kerlátokat is. Szív-
ügye volt a magyar művek
fordításainak megjelentetése
Életéről így meséÍt.

,,1947-ben, fiatallányként
érkezrem a genfi egyetemre,
ahol angol, francia és össze-
hasonlító irodalommal fog-
lalkoztam. A magyar iroda-
lomról csak annyit tudtam,
amennyit mindenki, aki Ma-
gyarországon érettségizik.
Itt maradtam Svájcban, és
1951-ben doktoralram. Nem
volt egyszerű elhagyni a bu-
dapesti otthont, hiszen egye-
düli gyerek voltarn ... A szű-
leim a legsötétebb időkben,
amikor sem Ievelezni, sem
telefonálni nem lehetett, nem
tudták, mi van velem, én
nem tudtam, mi van velük.
A férjem - svájci és mérnök-
meteorológus - társasuta-
zással ment Magyarországra,
hogy megismerhesse a szü-
leimet, hírt vigyen rólam.
Nehéz idők voltak. A forra-
dalom alatt sem tudtam, mi

Vasszécsény
A Magyar Helsinki Bizottság
e kies vasi faluban tartotta
menedékjogi tanácsadó prog-
ramjának rendes nyári tré-
ningjét (augusztus 29-31. ).
A többtucatnyi joghalJgató
- az ügyvédek, jogi szakértők
és az IM közjogi helyettes
államtitkára aktív közremü-
ködése melletr - nagy öröm-
mel nyugtázta a részt vevő

OLTALOMKERESŐK 2002. SZEPTEMBER

négy bíró őszinte érdeklődé-
sét. Az ENSZ Menekültügyi
Főbiztossága által támogatott
rendezvény sajnos kevés időt
szentelt a menekültként való
elismerés érdemi kérdései-
nek, ám többet az idegenren-
dészeti őrizet, a visszafordí-
tás tilalma és a menekültügyi
hatóság általi kiutasítás al-
kotmányos szempontból is
visszás szabályaira. A köz-
igazgatási felülvizsgálatral es
büntetőjogi ügyekkel foglal-
kozó bírák sok jogalkotási
hibát tártak fel. és ebből ere-
dően rámutattak a jogalkal-
mazási egység hiányára.

A Magyar Helsinki Bizott-
ság húsz fönek (miniszterek,
országgyűlési tisztségviselők,
vezető határörök. rendészek)
juttatta el elemzeset.

történik velük. Aztán egy
Swissair pilóta révén kaptam
hírt róluk, hogy megvannak
Végül anyám december elc~
jén ki tudott jön 111, :l férjern
ment elé a határra autóval
Várakozás közben segített a
magyar menekulteknek.

Mikor a kisfiam megszule
tett, tanítás helyett valami-
lyen munkát kerestem, amit
otthon is végezhetek. 1962-
ben Zurichben éltünk, C'S
babakocsival bement.em ;t

NZZ irodalmi szerkesztójé-
hez. Elmondtam neki. hogv
szeretnék körryvismerteté-
sekel. írni, s ő elfogadta a je-
lentkezésemet.. Igy kezdő-
dött, és ebből lett a 32 évre
szóló kapcsolat a lappal.

Hivatásomnak éreztem.
hogya jó művekről tudósít-
sak. Magyarországról az
ARTIS]US ajánlott művekci
bemutatásra. Megismertem
a magyar könyvkiadás egé~
szét. Lassan a hazai irók is
megismerték a nevem, (:5

küldení kezdték nekem leg-
ujabb könyveiket. Néha az
NZZ is felkért egy-egy könyv
bemutatására. De másként is
adódott ismeretség. Orkeuv
Istvánra például apám híVLI
fel a figyelmemet.. milven
sikeres író, milyen abszurd.
milyen különlegesen gro-
teszk művei vannak. Írtam ct
műveiről, két novelláját pe-
dig lefordítottam németre,
végül Pesten személyesen IS

megismerkedtünk
Körülbelül négyszáz ma-

gvar tárgyú cikket írtam
1966 es 1994 kozott Ez('k~
nek az írásoknak egy kiscl )1)

részét tartalmazza a Corvina
Kiadó gondozásában 1997-
ben megjelent kötet, Márai
Sándortól Határ Győzőig ..
Szerencsés ember vagyok,
mert harminc éven át olyan
dologgal foglalkozhattam,
amely nekem örömöt je-
lentett.. Valóban úgy érez-
tem, hogy segítettem ennek
a különlegesen gazdag iro-
dalomnak a határon túli köz-
vetítésében. "

Éva Haldiman munkáját
1991-ben Zászlórenddel is-
merte el Göncz Árpád, 1996-
ban pedig Pro Culiura Hun-
garica díjat kapott a magvaI'
irodalom nérner nyelvterűle-
ten való teqesztéséérl
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Muszlimok Magyarországon

A hazánkban élő iszlám közösségről
kevés tényt ismerünk, ezért örömteli,
hogya Gondolat - Iszlám Kulturális és
Családi Magazin, amely már második
évfolyamába lépett, sokféle szempon-
tot ötvözve, szép kivitelű kiadványban
számol be életükről, gondjaikról. egy-
házi életükről. A 6. számból idézünk
néhány információt, írást (Kiadja a
Gondolkodás Háza Alapitvány, 2310
Szigetszentrniklós , Szentmiklósi út
18/C lJ/6. (agondolkodas@freemaiLhu
vagy mohameddu@freemaiLhu)
• Mohamed Al-Dubai, a lap főszerkesz-

tője az MTA Szociológiai Kutatóinté-
zete által a békéról szervezett konfe-
rencián (2001. december 11,) az isz-
lám és a muszlimok nézőpontjából
elemezte szeprember ll-ei esemé-
nyeket és az azt köveró fejleménye-
ket. Kifeiteue, hogy az iszlám békés
vallás, amelyeket Korán-idézetekkel
is alátámasztott. A történelmi elcmzés
sokszínűsége nélküli megközelítés
félrevezető. Például, ha 1848-49-ről
vagy 1956-ról csak az orosz történelmi
forrásokból olvashatnánk, meglehe-
iósen egyoldalú képünk lenne, Java-
solta, hogy muszlim forrásokhoz is
nyúljanak azok, akik a tényekre es
összefüggésekre kíváncsiak

• A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
évente rendeznek egy-egy hetet,
amelyen más kultúrákat, szokásokat
ismertetnek meg a diákokkal, éppen
az előítéletek leépítésére. A legutóbb
az iszlámról és abban a nőkről tartott
vetitett képes előadást több száz diák-
nak AnwatKlára. Sor került. még
kerekasztal-beszélgetésre is a mono-
icista vallások képviselőivel. Az evan-
gélikus es a görög katolikus lelkész,
a rabbinövendék. a katolikus pap
rnelletr a Magyar Iszlám Kulturális
Kapcsolatteremtő Alapitvány nevé-
hen Abdulghamni Al-Sabai foglalt
helyet a vallásról beszélgetők közörr.
Kotetlen stílusával egyből megked-
veltette magát a hallgatósággal. A be-
szélgetésen persze mindenki kitért
az általa képviselt vallásos csoport
életmódjára, az egyes vallások önké-
pére, az adott vallás felvételére, a ha-
lál utáni élet tételeire is.

• Szaud-Arábia megnyitotta budapesti
nagykövetségét a két ország közöttí
gazdasági, politikai és kulturális kap-
csolatok rncgszilárdításár szolgálva.
Míg állandó épületbe nem kölröz-
nek, az átmeneti időszakban az In-
tcr-Continemal Szállóban folytatják a
konzuli tevékenységet. A nagykövet-

ség munkáját lamal Abdulaziz Raffah
úr ügyvivőként irányítja.

• Budapesten. a Dajka Gábor utcában,
az ELTE Kollégium nagytermében,
mintegy ezer muszlim gyűlt össze az
Íd Al Fitr megünneplésére. Dr. Al-
Badani Mohamed tartotta az ünnepi
beszédet, amelyben emlékeztette az
egybegyűlteket például az alkohol, a
kábítószer-fogyasztás bűneitől való
eltávolodásra, a kenőpénz elfogadása
miatr járó büntetésekre és az igaz-
ságtalanság bűnére.

• A Gyermek-rovatban Hassan Hallan
6. osztályos kislány ír a böjt hónapja
fontosságáról "Az iszlámban vannak
szabályok, amelyeket minden egyes
muszlimnak meg kell tanulnia, és
persze tennie. Egyik ezek közül a
ramadán hónapi bojt. Az ember haj-
nalban ehet, reggelről naplementéig
viszont nem ehet, és nem ihat Ilyen-
kor a muszlírn ember a szegény nép
éhezésére gondol. Nem szabad kine-
vetni az éhező embereket, hanem
ilyenkor azt. mondjuk: »Alhamdu
Lillah«, vagvis hála istennek, hogy
nem vagyok ilyen helyzetben, mint
ók: A muszlim mindenért hálás ls-
rennek , a rossz dolgokért is. "

• Sulok Szultán közgazdász a BKE-n
végzett, nős, két gyermek édesapja.
2001 augusztusa óta a Magyarországi
Muszlimok Egyházának a vezetője.
Vele beszélgetett a lap újságírója.

- "Mióta műleádile az egybaz és rni-
ért jöt! létre?

~ Az MME 2000. szeprember 22-én
jött létre azzal a céllal, hogy az itteni
muszlimok iszlám szerinti életvezeté-
sét elősegítse és a magyar állam felé
képviselje öket. Illetve, hogy előmoz-
dítsa a párbeszédet és elismertesse az
iszlám vallást.

- Körülbelül hány musziim él ma
/\Ilagya rországon?

- Becslések szerint rníntegy harminc-
ezer muszlim él napjainkban az ország-
ban. A magyar származásúak száma
mintegy kétezerre tehetö.

- Hogvan érzik iti magukat rt nem
magyar származású musziimole? /\I1i-
lyen hatással van (volt) a magyaror-
szági muszlimolera rt szeptember 11.
utáni helyzet?

- A magyarság alapvetően toleráns
más népekkel szemben Néha persze
előfordulhatnak sértő megjegyzések
vagy megnyilvánulások, de nem ez a
jellemző. Amikor valamilyen rossz hatás
éri a muszlimokat, az többnyire a média

felületes, nem eléggé tárgyilagos infor-
mációinak köszönhetó. A szeprember
ll-ei események után sokkal több em-
ber kezdett érdeklődni az iszlám vallás
iránt, mint korábban [... 1

- Milyen az egyb az kapcsolata a bi-
uatalos szervekkel, az állammal, más
egybá zaleleal?

- Tekintve, hogy meglehetősen új
szervezei vagyunk, a kapcsolatokat
rnost építjük ki, dc készek vagyunk a
hivatalos szervek, a magánszféra sze-
replőinek az iszlámmal és a musz-
limokkal kapcsolatos konzultácíós igé-
nyeit kielégíte ni. Illetve hozzá kívá-
nunk járulni a társadalmat érintő prob-
lémák és konfliktusok megoldásához
Természetesen törekszünk más egyhá-
zakkai, vallásokkal a párbeszédre,
rnert a kommunikáció és a kapcsolat
teremti meg a békés egymás melletr
élés lehetőségét. Illetve így sokkal ha-
tékonyabban tudunk a jóság és a sze-
retet érdekében munkálkodní

- Hogyan müködik az egybáz? Mi-
lyen szeruei, tisztséguiselői uanna le?

- Az egyháznak van egy héttagú in-
tézöbizottsága, amit. az elnök irányit. es
van egy úgynevezett súra bizottsága.
amely tanácsadói és ellenőrzési felada-
tokat. lát el.

- Az iszlám a béke, a biztonság, a jó-
ság vallása. Milyeri szerepet vállalnak
a magyarországi musziimole a társa-
dalom érdekében?

- A Magyarországon élő muszlimok
szeretnének a társadalom hasznos, épí-
tő tagjai lenni, és ezzel együtt vallásukat.
és erkölcsüket is megtartani Az egy-
ház ebben kíván számukra segúséget
nyujtani. Ennek keretében oktatási, jó-
léti és ismeretterjesztesi tevékenységet
is foly tatu nk. Szeretnénk erősíteni a
muszlimok és a nem muszlimok kőzötti
társadalmi es gazdasági kapcsolatokat,
illetve megismertetni minden érdeklő-
dővel az iszlám életmódot és :17. iszlám
kultúrár. Mivel ai'. iszlám vallás és J

muszlimok szerves részei az európai
társadalomnak, ezért szeretnénk elérni.
hogy vallásunk értékei, a muszlimok
tudása, erkölcsi elkötelezettsége is-
rnertté válhasson az emberek számára
ebben az országban is."

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
VIli. évfolyam 11. szám 2002. október

Együttműködés az EUROPOL-Ial·
Módosult az Európai Rendőrségi Hiva-
tallal még 2001 októberében létrejött
Megállapodás (2001. évi LXXXIX. tör-
vény), amelyet egységes szerkezetben
kell majd kezzetenni (2002. évi XXXI.
törvény). Annyi tudható, hogy az EU-
csatlakozás keretében a bel- és igaz-
ságügyi együttműködést tárgyaló feje-
zet szerint az EUROPOL és a magyar
hatóságok szorosabban együttműköd-
nek a búnüldözésben. A közösen üldö-
zendő bűncselekmények jegyzékében
szerepel az emberkereskedelem, az
embercsempészet, az emberi test tiltott
felhasználása, az emberrablás, a terror-
cselekmény, a nemzeti, etnikai, faji
vagy vallási csoport tagjai elleni erő-
szak, a közösség elleni izgatás, a kultu-
rális javakkal való visszaélés, a kábító-
szerrel való visszaélés, vesztegetés
a nemzetközi kapcsolatban, továbbá

a fegyvercsempészetnek a Btk.-ban
szereplő alakzatai. Az EUROPOL külö-
nösen nagy hangsúlyt helyezett az
együttműködés kiszélesítésére, és jegy-
zékében nem a Btk. tényállásaira hivat-
kozott:, hanem a közösen üldözendő
magatartásokra. Ilyen például az "em-
beri szervek és szövetek tiltott kereske-
delme", "a fajgyűlölet és az idegengyű-
lölet", "a műkincsek és képzőművé-
szeti termékek tiltott kereskedelme",
"a korrupció", "a veszélyeztetett állat-
fajok, növényfajok tiltott kereskedel-
me", "az illegális bevándorlók csempe-
szete, az emberkereskedelern",

Kérdés, hogy amiről nincs a Btk-ban
szó, abban nem lesz együttműködés,
avagy például az idegengyűlölet igen
sokféle megnyilvánulása átalakul egy-
szeníen nemzeti, etnikai, faji vagy val-
lási csoport tagjai elleni erőszakká,

közösség elleni izgatássá? Tán csak e
legsúlyosabb formák ellen lépnek fel?
Jó lenne, ha a rendórképzés. informá-
ciócsere eredményeként nemcsak ct
már megvalósult bűncselekményekre
reagálnának a hazai hatóságok, hanem
már sokkal előbb tennének intézkedé-
seket a külföldiek védelmében.

A iogilag nem létező konvenciós menekültekről
Az állampolgári jogok országgyűlési
biztosának helyettese megvizsgálta egy
iraki állampolgár panaszát (OBH 5134/
1999). A panaszos 1970-ben állami
ösztöndíjasként, egyetemi tanulmá-
nyok céljából érkezett Magyarországra.
1976-ban, az egyetem befejezését kö-
vetően hazatért Irakba, majd miután
1977-ben aspiránsi tanulmányaihoz
újabb állami ösztöndíjat kapott, vissza-
jött Magyarországra. 1980-ban kandi-
dátusi fokozatot szerzett. 1980-84 kö-
zött kutatóként, illetve üzemgazdász-
ként dolgozott Magyarországon. Egy
magyar állampolgárt vett feleségül 1982-
ben, akitől három gyermeke született.
A panaszos 1983. december 14-e óta
bevándoroltként él Magyarországon.

A most lezárult vizsgálat azért indult
még 1999-ben, rnert a panaszos úti ok-
mány hiányában nem tudta Magyaror-
szágot elhagyni.

A férfi nem kapott útlevelet, noha az
ENSZ Menekültügyi Főbiztossága,
mandátuma alapján, 1988-ban, doku-
mentáltan és bizonyított módon ismerte
el menekültként. A Főbiztosság angol
nyelvű dokumentuma szerint a korlá-
tozott számú letelepítési lehetőségekre,
továbbá a panaszos magyarországi
helyzetére figyelemmel a Főbiztos Hi-

vatala nem tudott számára befogadó
országot keresni.

A panaszos először a Főbiztos Hiva-
talához fordult úti okmányért, ahonnan
nt a választ kapta, hogy kérelmével
a tartózkodási helye szerinti állam ille-
tékes hatóságához kell fordulnia. Így
a Külügyminisztérium Konzuli Föosz-
tályától kért úti okmányt, ahonnan a
beadványát a Belügyminisztériumhoz
továbbították. A kérelemre a 13MAdat-
feldolgozó Hívaral Útlevélosztálya az
1993. július 22-én kelt, 49-12169. számú
levélben válaszolt, miszerint "magyar
útlevéllel CSJk magyar állarnpolgár lát-
ható el".

A panaszos 1995-ben honosítási
kérelmet terjesztett elő, amit a Belügy-
minisztérium Állampolgársági Főos~-
tálya - az iraki hatóságok által kiállított
születési anyakönyvi kivonat hiányára
való hivatkozással- elutasítást javaslat-
tal terjesztett a köztársasági elnök elé,
noha a menekült jelezte, hogy ilyen
okiratot azőt üldöző ország hatóságá-
tói nem tud beszerezni. A honosírási
kérelmet a köztársasági elnök 1999.
szeprember 21-én kelt határozata val
elutasította,

A vizsgálat megálla ~ítOU;J, hogy az
1998. évi XIJ. törvény végrehajtásáról

szóló 101/1998. (V 22) korrnánvren-
delet 2. § D pontja alapján bevándo-
rolt külföldiek is jogosultakká váltak
olyan úti okmányra, amelynek birto-
kában - az 1998. évi XII. törvény 4. §
a) pontja értelmében - külföldre utaz-
hattak, illetve onnan visszatérhettek
az országba.

A rendelkezésre álló adatok szerint
az 1998. évi XII. törvény hatálybalé-
pése - 1998. szeptember 1. -, illetve a
vizsgálat megindulása között eltelt idő
alatt a panaszos a bevándorolt külföl-
dick úti okmánya iránti kérelmet nem
terjesztett elő, illetve az említett tartal-
mú kérelme elutasítását késöbb sem
sérelmezte. Ezért az Alkotmány 58 §
(1) bekezdésében megállapított, az or-
szág területének elhagyásához való jog
érvényesülését érintő eljárást az om-
budsman megszünterte.

Magyarország az 1951. évi genfi
egyezményhez földrajzi korlátozással
csatlakozott, ám az ENSZ menekült-
ügyi főbiztosának hivataláról szóló
Alapokmány szövegét, így például
annak a mandátumos menekültekre
vonatkozó rendelkezéseit formálisan
nem hirdették ki Magyarországon.

(Folytatás a 2. oldalon)



A iogilag nem létező konvenciós menekültekről
(Folytatás az 1. oldalról)

A Főbiztos Hivatala, illetve a hazai
hatóságok együttműködésének alapját
és kereteit a Magyar Népköztársaság
kormánya és a fóbiztos között Genfben,
1989 október 4-én aláírt megállapodás
kihirdetéséről szóló 23/1990. (II. 7.)
MT rendelet (a továbbiakban: MT ren-
delet) teremtette meg, amelyet 1989.
október 4-étől kellett alkalmazni, és ma
is hatályban van. Az MT rendelet beve-
zető rendelkezéseiben a felek megálla-
podásuk egyik indokaként jelölték meg,
hogya fóbiztos az ENSZ Közgyűlésé-
nek 1950. december 14-én elfogadott,
428 (v) számú határozatának megfele-
lően elláthassa "azon menekültek nem-
zetközi védelmet, akik az Alapokmány
hatálya alá tartoznak", és megállapítsák
azokat a feltételeket, amelyek mellett
a Főbiztos Hivatala képviselteti magát
az országban. Az ENSZ Közgyűlése által
a fóbiztos számára megállapított felada-
tok ellátása céljából a Főbiztos Hivatala
- más országokhoz hasonlóan - irodát
nyitott Magyarországon (Budapesti Iro-
da), amely "ellátja a Főbiztos által kije-
lölt feladatokat a menekültek" és más,
a Főbiztos Hivatalának "hatáskörébe
tartozó személyek ügyében". E lépéssei
azonban az MT rendelet idézett rendel-
kezése révén az Alapszabály, annak
formális kihirdetése nélkül is, a magyar
jog részévé vált. Ezt támasztja alá az a
tény is, hogy 1998. március 1-jéig, azaz
a "földrajzi korlátozás" feloldásáig az
Európán kívüli események menekült-
jeinek menedékjogi kérelmét az Alap-
okmány 6. cikkének alkalmazásával a
Főbiztos Hivatalának Budapesti Irodája
bírálta el, nem pedig a magyar hatóság.
A Budapesti Iroda 1989. október 4. és
1998. február 28. között a 3854 kérelmet
vizsgált meg, és 471 személyt ismert el
mandátumos menekültként.

A főbiztos által elismert menekültek-
ről mindössze a menedékjogról szóló
1997. évi CXXXIX. törvény 59. § (2) be-
kezdése rendelkezett, amelynek értel-
mében a "menekültügyi hatóság mene-
kültként ismeri el azt a magyarországi
szálláshellyel rendelkező külföldit, akire
nézve a Genfi Egyezmény alkalmazha-
tóságát az ENSZ Menekültügyi Főbiz-
tossága Budapesti Irodája e törvény
hatálybalépéséig megállapította; feltéve,
hogy az érintett menekültkénti elisme-
rését e törvény hatálybalépését követő
90 napon belül kéri". Ennek nyomán
a menekültügyi hatóság az összes, a Bu-
dapesti Iroda által mandátumos mene-
kültként elismert, magyarországi szállás-
hellyel rendelkező külföldit - összesen
193 személyt - konvenciós menekült-
ként ismerte el. A panaszos 1983. de-
cember 14-étől bevándoroltként élt az
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országban, vagyis "magyarországi szál-
láshellyel" kétségkívül rendelkezett, de
őt nem a Főbiztos Hivatalának Buda-
pesti Irodája helyezte védelem alá, ha-
nem a genfi. Az ő jogállása így a genfi
egyezményhez fűzött földrajzi korláto-
zás feloldását követően sem rendező-
dött. Nem tudni, hogyapanaszoson
kívül hány olyan mandátumos menekült
él az országban, akinek elismeréséről a
Főbiztos Hivatalának nem a budapesti,
hanem valamely másik irodája döntött.
Miután a főbiztos mandátuma egységes
és oszthatatlan, a mandátumos mene-
külteket megillető védelem szempontjá-
ból sincs jelentősége annak, hogy az
adott személyt a Főbiztos Hivatalának
melyik (a genfi vagy a világ bármely más
országában működó) irodája ismerte el
menekültként. Az MT rendelet hivatko-
zott rendelkezéséból következóen Ma-
gyarországnak tehát mind a jogalkotás,
mind a jogalkalmazás terén biztosítania
kell az Alapokmány értelmében a Fó-
biztos Hivatalának hatáskörébe tartozó
menekültek jogvédelméhez szükséges
feltételeket. Ehhez pedig az ENSZ vé-
delme alatt álló, magyarországi szállás-
hellyel rendelkező mandátumos mene-
kültek jogi státusát szabályozni kell.
Ennek hiánya diszkriminatív megkü-
lönböztetés a magyarországi szállás-
hellyel rendelkezó mandátumos mene-
kültek között, a Fóbiztos Hivatalának
a menekültkénti elismerésröl döntő
irodája székhelyétől függóen. Tehát
megállapítható az Alkotmány 70/ A §
(1) bekezdésében biztosított diszkri-
minációmentes elbánáshoz való joggal
összefüggő visszásság.

A magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV törvény 13. § (1) bekezdé-
sében szabályozott, az állampolgárság
megszerzése iránti kérelem benyújtá-
sára szolgáló nyomtatványon csak arra
nézve van kérdés, hogya külföldit me-
nekültként a magyar hatóság elismer-
te-eo Így a panaszosnak nem volt lehe-
tősége arra, hogya Fóbiztos Hivatalának
döntését jelezze. Miután a mandátumos
menekült jogállást a magyar jog nem
ismeri, nem lehet tudni, hogya Főbiztos

Hivatala döntésének ismeretében a Bel-
ügyminisztérium illetékes szerve mi-
ként járt volna el.

Ugyanakkor a panaszos a magyar
állampo 19árral való házasságkötését
megelőzően a nemzetközi magánjog-
ról szóló 1979. évi 13 törvényerejű
rendelet 38. § (1) bekezdése alapján az
állampolgársága szerinti állam által ki-
állított születési anyakönyvi kivonat be-
szerzése alól felmentést kapott

Azzal, hogya Bclügyminisztériurn
a panaszos állampolgársági kérelmét
olyan okirat bemutatásának hiányára
hivatkozva terjesztette elutasító javas-
lattal a köztársasági elnök elé, amelynek
beszerzéséhez azon állam szervévei
kellett volna kapcsolatba lépnie, amely-
lyel szemben a panaszos nemzetközi
védelmet élvez, az Alkotmány 7. § (1)
bekezdésében biztosított nemzetközi
jogi kötelezettségek és a belső jog
összhangjához, továbbá az Alkotmány
65. § (1) bekezdésében biztosíton
menedékhez való joggal összefüggő
visszásságot okozott.

Az ombudsmani vizsgálat az alábbi
ajánlással zárult:
• a belügyminiszter és az igazságügyi

miniszter kezdeményezze az ENSZ
Menekültügyi Főbiztos Hivatala által
elismert "mandátumos menekűltekre"
vonatkozó törvényi szabályok meg-
alkotását;

• a belügyminiszter kezdeményezze
a magyar állampolgárságról szó-
ló LV törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) kormányrende-
let 1. sz. mellékletében szereplö,
a honosítás! kérelem benyújtására
szolgáló nyomtatványnak a mandá-
turnos menekültként való elismerésre
vonatkozó kérdéssel történő kiegé-
szítését;

• az 1993. évi LIX. törvény 21. § (1)
bekezdése alapján a BM Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal főigazga-
tója a panaszos esetleges újabb ho-
nosítási kérelmének benyújtásakor.
az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának 14. cikkére figye-
lemmel járjon el, és ne ketelezze őt
olyan okmány beszerzésére, amely-
lyel alkotmányos jogaival összefüggő
visszásságot okoz.

OLTALOMKERESŐK 2002. OKTÓBER



Regisztrálhotó-e
oz identitás?

Az MTA Jogtudományi Intézete 2002.
október 7-8-án tartott konferenciáján
azt firtatták, vajon regisztrálható-e az
identitás, illetőleg a szabad identitásvá-
lasztás, miként egyeztethető össze az
identitás szabad megvallása és a nem-
zeti hovatartozás regisztrálása. Majtényi
László korábbi adatvédelmi ombuds-
man, Kaltenbach Jenő kisebbségi om-
budsman, Bragyova András egyetemi
tanár elsősorban a hazai nemzeti ki-
sebbségek szempontjából elemezte a
kérdést. Zsigó Jenő szociológusként az
etnikai, azaz a nem választható identi-
tásról szólt, míg Majtényi Balázs, Halász
Iván és a szomszédos országok kutatói
a nemzetközi jogi kitekintést adták.
Szarka László történész a státustörvény
gyakorlata alapján vont le néhány követ-
keztetést. Tóth Judit a hazai szabályo-
zás ellentmondásaira hívta fel a figyel-
met: az emberi jogokból következö mér-
céhez képest a hazai kisebbségek, a ha-
táron túliak és a Magyarországon élő, itt
tartózkodó külföldiek nemzeti, etnikai
identitásának szabad megvallására és
regisztrációjára vonatkozó szabályok
alkotmánysértő módon eltérnek.

Bevándorlással sem iavítható
a demográfiai deficit?

A népesedési kérdésekkel foglalkozó,
2001 júniusában létrehozott kormány-
bizottság csupán egyszer ült össze, és
ugyan kiadott egy vaskos tanulmány-
kötetet, önálló népesedési programot
nem dolgozott ki.

A kérdés fontosságára tekintettel a
felújított testület vezetője a miniszterel-
nők, a koordinációt a Miniszterelnöki
Hivatal politikai államtitkára látja el, a
tagok közül nyolc érintett tárca vezető-
je, valamint tudós tagjai vannak. A ku-
tatók tudják, hogy 1959 óta nem szüle-
tik annyi gyerek, ahány a természetes
népességreprodukcióhoz szükséges

lenne. Megoldást az erősebb szociális
háló és a magasabb életszínvonal je-
lentene. Korábban a bizottságban fel-
merült ugyan a bevándorlás ösztönzé-
se, a családi pótlék és az adókedvez-
mény növelése, esetleg a szociális tá-
mogatások alanyi jogúvá tétele, de a
szeptember 18-án összeült bizottság
nem ezt tekinti követendőnek. Elsősor-
ban szemléletváltást sürgettek, az
esélyegyenlőség megteremtését, vala-
mint a család- és a jövedelempolitika
összehangolását, hiszen a gyermekvál-
lalás magánügy, amelyet persze az ál-
lamnak ösztönöznie, támogatnia kell.

MTIhírek közt tollózvo
Az MTI általában rövid, tömör híreket
tesz kőzzé, amelyek közt felbukkannak
a nemzetközi migrációval kapcsolato-
sak is, noha ez a címből- amelyet a for-
rást felhasználó lap szerkesztősége ad -
nem igazán derül ki. Például: magyaror-
szági fodrászhoz indult két osztrák ba-
rátnő, de útközben egyikük rájött, hogy
otthon felejtette az útlevelét. Sopron

Hazánk nem rés, hanem...
A jugoszláv-magyar határon szigorított határellenőrzést vezetnek be, minden
lehetséges jogi eszköz bevetésével, hogy megakadályozzák a valójában nem
hozzánk, hanem az EUterületére igyekvők bejutását.

Az alaposabb ellenőrzést az osztrákok
követelik, mert az utóbbi időben egyre
több jugoszláv beutazót csíptek el,
akik hamis(ított) papírokkal (például
hamis vízummal, munkavállalási enge-
déllyel) indultak hozzájuk. Legutóbb
három nagy hamisítóműhelyt lepleztek
le, ahonnan pár ezer euroért lehetett
hamis útlevelet, ötszáz euróért osztrák
vízumot vásárolni.

A szigorítás része, hogyabuszoktól
utaslistát, útvonalengedélyt kémek elle-
nőrzéskor, amelyet a hazai adatbázis-
ban lévőkkel egyeztetnek. A határőrség
szóvivője szerint Magyarország ezzel
azt jelzi az EU számára, hogy "hazánk
nem jelent biztonsági kockázatot" (Ma-
gyar Hírlap. 2002. október 14.), azaz
erős bástya.

A Hatdrőr Magazin legújabb számá-
ban (2002. október 1.) is részletezik,
milyen heroikus munka a 174 kilomé-
teres jugoszláv határon a menetrend-
szerűen befelé jövő, 20-22 fős illegális
csapatok leleplezése. Például Bácsal-
más körzetében augusztus végéig 700
határsértőt állítottak elő nyolc hónap
alatt, és ez hatszorosa az előző évinek.
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A elfogottak zöme afgán és iraki, csök-
kent a kínaiak száma. Az embercsem-
pészek jugoszláv állampolgárok, akik
a határon átlökve nyomban magukra
hagyják a kü lföldieket, E körzetben a
járőröző határőrök száma 13-ról 19-re
nőtt, és kaptak hőkamerát, lépésérzé-
kelöt, 12 gépkocsit. Vajon a másik olda-
lon mitől lett ilyen gyenge a határőrizet,
vagy tán olyanná átalakult, hogy segítse
az onnan kifelé igyekvőket?

előtt beugrott a csomagtartóba, hogy
áthidalja a gondot, ám az éber magyar
határőrök valami zajt hallottak, és fel-
nyitották a kocsit. Ekkor derült ki a tur-
pisság. Az útlevél nélküli nőt megbírsá-
golták, és mindkettejüket visszairányí-
tották. Frizurájának költségét így az
osztrák fodrászati árakon felül még
a büntetés és a kétszeri utazás díj is ter-
heli. Vajon tudnak a magyar fodrászok
a határőrség "üzletrontó" politikájáról?

Kevéssé elemzett, hogy miért csök-
ken a Magyarországra beutazó külföl-
diek, köztük a turisták száma? A WTO
adatai szerint 2000:-obenmég 15,6 millió
külföldi utazott be, míg 2001-ben már
csak 15,3 milliónyi. Ezzel persze meg-
őriztük a világon a beutazók számát te-
kintve a 12. helyünket, némileg lema-
radva Franciaország, Kína, az USA vagy
éppen Olaszország mögött. Persze az
gyanítható, hogya valóban turistaként
pénzt költő utazók száma ennél sokkal
alacsonyabb nálunk, zömük ingázó
munkás, csencselő vagy rokon, hason-
lóan a 13. helyen álló Lengyelország-
hoz. Ki hinné, hogy az ókori romokról,
csodálatos szigeteiről jól ismert Görög-
ország csak 15. a listán a maga 13 mil-
liónyi látogatójávaP

Francia iskola avatása
Pesthidegkúton 2002. szeptember 25-én avatták fel a mintegy nyolcezer négyzet-
méteren elterülő Francia Iskolát és Gimnáziumot, mégpedig a francia Szenátus és
az Országgyűlés elnöke jelenlétében. A korábbi tanulási feltételeket kibővítő,
korszerüsített létesítményben ötszáz diák tanulhat, az óvodától az érettségiig,
hogya magyarországi francia gyerekeknek legyen anyanyelvű oktatási intézmé-
nyük. A beiratkozott diákok fele itt élö francia, míg negyede magyar anyanyelvű
gyerek, a többiek pedig Magyarországon élő diplomaták gyerekei, esetleg vegyes
házasságból valók. A magyar diákok a történelmet és a magyar nyelvet, irodalmat
kötelezően tanulják, magyarul, míg a többiek választhatják e tárgyakat. A hatal-
mas új létesítményhez 230 fős színházterem, akár nemzetközi versenyek megren-
dezésére alkalmas tornaterem is épült, remélve, hogya környékbeliek előtt is
nyitott iskola kulturális programjai vonzóak lesznek.
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----------------------------------~r---------~----------------------
Vélemény a menekültek beilleszkedési lehetőségeiről

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Végrehajtó BizolIsága
rendes évi ülését októberben tortoIla Genfben. Ezen a civil
szervezetek képviseletében a Menedék Egyesület háromfös
delegációja veli részt. Hogy ne üres kézzel menjenek, elkészí-
tettek és kiosztollak egy áttekintést a mai magyarországi hely-
zetről, amelyet az alábbiakban közzéteszünk. (A rövid összeg-

zésben a "menekült" fogalom a tágabb, köznapi értelemben
használat os, ideértve a menedékkéröket, az elismert menekül-
teket és a humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkezö,
hazájukba vissza nem küldhető személyeket. Ahol az egyes jogi
kategóriák közötti különbségtételnek jelentősége van, a jogilag
pontos megnevezés szerepel.)

Tizenhárom évvel a rendszerváltozás
után még mindig ez a leggyakrabban
elhangzó állítás, ha politikusok, állam-
igazgatási szakemberek vagy a beván-
dorlás intézményrendszerében dolgo-
zók jellemzik az ország menekültügyi
helyzetét. A migrációs statisztikák
adatsorait elemezve egyértelműen alá-
támasztható a fenti vélekedés, és való-
színű, hogya jelenséget nagymérték-
ben magyarázza az EU-tagállamokhoz
képest kedvezőtlen gazdasági, munka-
erő-piaci, nyelvi környezet. Rendszere-
sen tapasztalható ugyanakkor, hogy
olyan menedékkérők és elismert me-
nekültek is az ország elhagyására
kényszerülnek - sokszor többévi itt-
tartózkodás után -- akik kifejezetten az-
zal a szándékkal érkeztek, hogy itt
találjanak új otthonra. Kérdés, hogy
mennyiben tehető felelőssé az ország
menekültügyi - és tágabban bevandor-
lási - intézményrendszere a kialakult
helyzetért.

A nemzetközi szerződésekben vál-
laltak minimális és sokszor csak a jog-
alkotás szintjén való teljesítésén túlme-
nően szükséges egy átgondolt és átfo-
gó, a mindennapok gyakorlatában is
megnyilvánuló migrációs és menekűlt-
politika megalkotása. A jelenlegi köz-
pontosított, rendkívül bürokratikus és
döntően rendészeti szemléletű intéz-
ményi képviselet helyett jóval széle-
sebb társadalmi bázison, a szaktárcák,
a helyi önkormányzatok, a civil és a pi-
aci szervezetek együttműködésével
alakulhatna ki egy olyan intézményi
környezet, amely tényleges védelmet
nyújt a rászorulóknak, és hatékonyan
segíti társadalmi beilleszkedésüket.
Ennek hiányában továbbra is mene-
dékkérők százai és ezrei kényszerülnek
elhagyni az országot az átgondolatlan,
esetleges jogaikotás és intézményi
működés kárvallottjaiként.

A menekültek védelmének háttérbe
szorulását jól szimbolizálja az 1951. évi
Genfi Egyezmény területi korlátozásá-
nak 1998-as feloldása kor még önálló
Menekültügyi és Migrációs Hivatal sor-
sa: 2000-ben az akkor megalakult Be-
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"Magyarország - tranzitország"
vándorlási és Állampolgársági Hivatal
igazgatóságaként, majd 2002 januárjá-
tól- egy intézményi átszervezést köve-
tően - már csak főosztályaként folytatja
működését.

A .menekültek társadalmi beillesz-
kedésének elősegítése állami fel-
adat", deklarálja a menekültek ellátá-
sáról szóló kormányrendelet lassan öt
éve, ennek ellenére még mindig nem
született meg egy átfogó integrációs
politika és az erre épülő stratégia, és
nem lehet tudni, mit ért a menekült-
ügyi hatóság társadalmi beilleszkedés
alatt. Ugyanez a kormányrendelet teszi
lehetővé a menekültügyi hatóság szá-
mára, hogy - különösen a társadalmi
beilleszkedést segítő - programjait
civil szervezetekkel szerződve valósítsa
meg. Mostanáig egyetlen pályázatot
sem írt ki aBevándorlási és Állampol-
gársági Hivatal, annak ellenére, hogy
több civil szervezet nemzetközi forrá-
sokból finanszírozva szárnos olyan
programot működtet menekültek szá-
mára, amelyek az európai államokban
az állam által finanszírozott és koor-
dinált ellátás vagy integráció részét
képezik.

Csak néhány ct főbb
hiányosságok közül

Magyarországon a menedékjogi kérel-
mezők elenyésző hányada kapja a
magyar állampolgárokkal közel azo-
nos jogokkal járó konvenciós mene-
kültstárust. Ennél jóval többen kapnak
humanitárius tartózkodási engedélyt,
amely az eJőzőnél lényegesen korláto-
zottabb jogokat biztosít.

Az integrációs koncepció hiánya,
valamint a magyar ellátórendszer fel-
készületlensége ez utóbbiak többsé-
gének évek múlva sem teszi elérhetővé
a letelepedést és az állampolgárság
megszerzését.

A humanitárius tartózkodási enge-
déllyel rendelkező menekültek jogállá-
sa az elismerést követő több év után
sem változik úgy, hogy szociális ügyek-
ben, a gyermektámogatás és a gyer-
mekvédelem teréri megegyezzen az

állampolgárok jogosultságaival, illetve
lehetövé tegye a családegyesítési jog
érvényesítését.

A menekültügyi hatóság nem segíti
megfelelő okmány, vízum kiadásával
illetve 3.Z érintett szervek együttműkö-
désével a menekülés miatt szétszakadt
családok családtagjainak felkutatását,
a családi kapcsolatok igazolását, a csa-
ládtagok magyarországi beutazását
még a Genfi Konvenció alapján elis-
mert menekültek esetében sem.

A menekülteket érintő jogszabályok
nincsenek összhangban a hazai gyer-
mekvédelmi jogszabályokkal, illetve
a gyerekekre vonatkozó nemzetközi
egyezményekkel. Ez ahhoz vezet, hogy
a menekült gyerekek olyan veszélyez-
tetett helyzetben is segítség nélkül
maradnak, amikor a magyar állampol-
gár gyerekek azonnali beavatkozásra
számíthatnak. A menekültek számára
fenntartott szálláshelyek (menekülttá-
borok, határőrségi szállások) az esetek
többségében nem alkalmasak csalá-
dok, kiskorúak, nők, idős, beteg és 1'0-
gyatékkal élő emberek elhelyezésére.

Nincs koncepció olyan programok
kidolgozására, amelyek a befogadó
közösségek és a menekültek közöttí
feszültség enyhítését célozzák. A kor-
mányzati kommunikáció rendre össze-
mossa a menekültügyet az illegális
bevándorlással és az embercsempe-
szeuel, nem szól a menedékkérők be-
fogadásának humanitárius elemeiről,
tovább erősítve ezzel a lakosság mene-
kültekkel szembeni előítélete it.

jauaslataink:
• Minél hamarabb kezdődjön meg ál-

lami koordináció val az a társadalmi
párbeszéd. amelynek eredménye-
képp létrejön egy korszerü, a nem-
zetközi jogi kötelezettségvállalással,
az ország társadalmi és gazdasági
lehetőségeivel összhangban lévő mig-
rációs és menekültpolitika. A kor-
mányzat, önkormányzatok és társa-
dalmi szervezetek mellett a gazdasági
és piaci élet szereplőinek is helyet
kell kapniuk akidolgozásban.
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• Kezdődjön meg abevándorlási és
menekültügyi jogszabályok átfogó
módosítását célzó szakmai párbe-
széd, amely megfelelően támaszko-
dik a migrációs politika irányelveire .
A joghézagok és -szabályok közötti
ellentmondások felszámolásával, a
menekültügy és a bevándorlás intéz-
ményrendszerének törvényi szintű
szabályozásával erősödjön a jogbiz-

tonság. A jogszabály-előkészítések
és -módosítások során érdemben is
kapjanak szerepet a társadalmi szer-
vezetek.

• Míelóbb szükség van abevándorlási
és menekültügyi intézményrendszer
átfogó reformjára. Különösen fon-
tos a centralizált és bürokratikus mü-
ködés felszámolása, a rendészeti
dominancia visszaszorítása és a szo-

ciális arculat erősítése, valamint a szak-
tárcák és a civil szervezetek bevoná-
sával megvalósuló feladatrnegosztás.

A fentiek megvalósulása esetén lénye-
gesen nagyobb esély lenne a menekül-
tek sikeres társadalmi beilleszkedésé-
nek és Magyarország is azon államok
sorába tartozna, ahol a nemzetközi
védelem nem (elsősorban) csak a jog-
szabályok szövegeiben létezne.

FÜGGELÉK

A menekültek társadalmi beilleszkedését akadályozó további problémák
Dokumentumok

A humanitárius tartózkodási engedély-
lyel rendelkező menekültek esetében
a hat hónapos, egyéves érvényességi
időt felülvizsgálati szakasz követi,
amely idő alatt az igazolványt a ható-
ság bevonja, és újra egy kérelmezői
igazolványt ad ki.

Az eljárás alatt - ami lehet több hó-
nap is - a hatóság kéthetente, havonta
hosszabbítja az igazolványt. Ez azon-
ban lehetetlenné teszi a munkavállalási
engedély megszerzését vagy meghosz-
szabbítását.

Az ügyintézők felkészületlenségét
jellemzi: előfordul, hogyamenedékjogi
határozaton nem a teljes nevet tüntetik
fel, holott ez az alapja a további igazol-
ványok kiállításának. Ugyanakkor a
vízumkérelemnél a kiadó szervek - ki-
vált a muzulmán országból érkezőknél
- esetenként bekérik a születési anya-
könyvi kivonatot is, és mivel a név
nem teljesen egyezik, elutasítják a kérel-
mezőt, vagy új utazási dokumentumot
kérnek, amit a magyar hatóságok csak
a személyi igazolvány javított cseréje
után adnak ki.

Munkavállalás
A jelenlegi munkaügyi ellátási rend-
szerben elvileg adott a lehetőség a me-
nekültek támogatására. Ezek a követ-
kezők lehetnek:
o képzések elősegítése (szakképzés és

be tanító képzés),
a intenzív álláskeresés,
a munkanélküliek vállalkozóvá válását

segítő támogatás,
a foglalkoztatás bővítését szolgáló bér-

támogatás,
a önfoglalkoztatás támogatása,
a a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járu-

lékok átvállalása,
a megváltozott munkaképességűek fog-

lalkoztatásának támogatása,
a pályakezdő munkanélküliek elhe-

lyezkedésének támogatása,
a alkalmi munkavállalói könyvvel tör-

ténő foglalkoztatás támogatása,
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a munkába járás, lakhatás, munkaerő-
toborzás támogatása,

a munkaerő-piaci és foglalkozási in-
formáció nyújtása,

o tanácsadás,
a munkaközvetítés,
a támogatás munkaerő-piaci szolgálta-

tást nyújtók részére,
a munkaerő-piaci szolgáltatáshoz kap-

csolódó keresetpótló juttatás,
a "védett munkahelyek" biztosítása.

Ezek közül azonban gyakorlatilag
egyetlen formát sem alkalmaznak a
munkaügyi központok a hozzájuk for-
duló menekültek esetében. A legtöbb
esetben a munkaügyi központok mun-
katársai azt közlik a hozzájuk fordu-
lókkal, hogy nem jogosultak semmi-
lyen támogatási forma igénybevételére.
Emögött valószínűleg az áll, hogy az
ügyintézők sok esetben maguk sincse-
nek tisztában a menekültekre vonatko-
zó jogosultságokkal. A magyar nyelven
csak nehezen kommunikáló menekül-
tek számára a munkaügyi központok-
ban nehézkes az ügyintézés - ezért
sok esetben már fel sem keresik a köz-
pontokat. Természetesen elfogadható a
munkaerőpiac elvárása a magyarul el-
fogadható szinten kommunikáló mun-
kavállalókkal szemben, ugyanakkor a
magasabban képzett, multinacionális
cégeknél esetlegesen elhelyezkedési
eséllyel bíró menekültek esélyeit ez
nagymértékben rontja.

A humanitárius tartózkodási enge-
déllyel rendelkező menekültek esetén
a munkavállalás engedélyhez kötött,
az engedélyek megszerzése "normális
esetben" két hónapot vesz igénybe.
Ez az időtartam életszerűtlenné teszi az
elhelyezkedési folyamatot, mivel a mun-
kaadó csak ritkán várja ki ezt, vagy
pedig - ha szakképzettsége, speciális
tudása miatt valóban szüksége van a
munkaerőre -, maga az eljárás kény-
szeríti ebben az idöszakban az illegális
alkalmazásra a munkaadót és a mun-
kavállalót. A munkavállalási engedély
csak egy bizonyos munkaadónál törté-
nő foglalkoztatásra vonatkozik. Ha a

munkaviszony ennél a foglalkoztató-
nál megszűnik, a munkavállaló kény-
telen a munkavállalási engedély meg-
szerzésével járó hosszas procedúrát is-
mét végigcsinálni. Ez feleslegesen köti
egy-egy munkaadóhoz a menekültet,
értelmetlen módon csökkentve mun-
kaerő-piaci mobilitási esélycit.

A tartózkodási engedély nehezen
hozható összhangba a munkavállalási
engedélyekkel, annak rövid határidőkre
történő meghosszabbítása miatt. Amíg
a munkavállalási engedély egy naptári
évig érvényes, a tartózkodási engedély
sokszor csak egy-két hónapig. A me-
nekültek ezért sokszor nem is tesznek
erőfeszítéseket a munkavállalási enge-
dély megszerzésére.

Az egyéni vállalkozó vagy gazdasági
társaságban érdekelt menekültek és
befogadottak közteher-viselési köte-
lességeivel, okmányok kiadásával sok
esetben még a helyi APEH kirendeltsé-
gei sincsenek tisztában.

Gondot okoz a munkaügyi ellátási
rendszer esetében, hogya menekültek
ellátását a területileg illetékes megyei
munkaerő-piaci alapból kellene finan-
szírozni. Ugyanakkor sokszor kérdéses
a vidéken élő menekült esetében.
hogy ő az adott településen szereme-e
maradni, vajon itt valósul-e meg a fog-
lalkoztatás. Ha nem, abban az esetben
a helyileg illetékes munkaügyí szerve-
zet indokolatlannak találhatja az illető
e keretből történő támogatását.

A munkanélkülieknek járó támoga-
tás nem jár a menekülteknek, mivel
nem számítanak biztosítottnak.

Lakhatás
A menekülteknek adott kíköltözésí
támogatást, amely a menekülttábor
elhagyását segítené, csak érvényes al-
bérleti szerződés alapján adják ki, így
viszont funkcióját veszti ez a támoga-
tási forma.

Nincs szociális lakásbérlési lehető-
ség, így a menekültek csak a piacról

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5 oldalról)

A menekültek társadalmi beilleszkedését ...

tudnak albérletet szerezni, melynek
feltételei, anyagi vonzata sok egyedül-
álló és nagycsaládos menekült részére
nem teszi lehetővé a menekülttáborból
való kiköltözést, és hospitalizációhoz
vezet. A már kiköltözöttek számára
sem nyújt biztonságot, hiszen az átlag-
keresetek közel kétharmadát elviszik
a lakhatási költségek.

A szociális otthonteremtést támoga-
tások (állami kölcsönök) olyan jöve-
delmi hátteret kívánnak, amellyel - ki-
vált a sokgyermekes családok - nem
rendelkeznek. A menekülteknek adott
állami lakás vásárlási kölcsön értéke az
ingatlanárak piaci értékét meg sem kö-
zelíti.

Egészségügy
Az egészségügyi ellátásban tisztázatlan
a menekültek helyzete, így gyakran
előfordul, hogy költségtérítéses ellátást
kapnak.

A közgyógyellátást és a csökkent
munkaképesség megállapítását, vala-
mint az ezek után járó támogatásokat a
menekültek nem tudják igénybe venni.

A menedékkérők és a humanitárius
tartózkodási engedéllyel rendelkezők
pszichiátriai szakellátását nem támo-
gatja az állam.

Oktatás
Az alapfokú oktatásban a tanulók után
az iskola normatívát kap, azonban ez
nem emelt összegű, mint a kisebbségek
vagy fogyatékosok számára kialakított
oktatási normatíva. Így az iskola, ha a
normál oktatáson felül felzárkóztató
programot is nyújt, azt csak saját költ-
ségén teheti.

Az iskolai végzettségek elismerése
nehézkes, a honosításuk pedig szinte
lehetetlen. A menekültek nyelvi integ-
rációja az alacsony óraszámok és a kur-
zusok nagy időbeli tagoltsága miatt
meg sem közelíti azt a szintet, amelyet
egy felsőoktatási intézet elvár. Az álla-
milag finanszírozott nyelvoktatásban
nincs lehetőség emelt szintű képzésre,
ezt csak egy, a külföldiek nyelvi felzár-
kóztatását megcélzó intézet végzi, de
ez a képzés egyrészről megfizethetetlen
a menekültek számára, másrészről az
egyéves, nappali tagozatként működő
kurzushoz, amely mellett fizikailag
képtelenség jövedelemszerző tevékeny-
séget folytatni, nincs anyagi támogatás
(pl. szociális alapon biztosított ösztön-
díj) rendelve. A külföldiek számára nyúj-
tott felsőoktatás pedig költségtérítéses.
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Az állam által adott iskolakezdési tá-
mogatás csak az alap- és középfokú
oktatásban résztvevőkre vonatkozik, a
felsőoktatásban tanulókra nem. A fel-
sőoktatást semmilyen formában nem
támogatja az állam, bár a jogszabály ezt
lehetővé teszi a menekültügyi hatóság-
nak. Az állami ösztöndíj és az egyéb tá-
mogatások mértéke messze nem fedi
egy háttér nélküli menekült szükségle-
teit a létfenntartáshoz.

A nők helyzete
A táborokban és határőrségi szálláso-
kon élő nők számára sok helyen meg-
oldatlan a férfiaktól elkülönült tisztál-
kodási lehetőség. Néhány helyen még
arra sincs mód (vagy szándék), hogy
ne idegen férfiakkal közös hálóterem-
ben szállásolják el őket. Hasonló a hely-
zete a gyermekes anyáknak is, speciális
étkezési és egészségügyi szükségleteí-
ket a legtöbb szálláshelyen nem veszik
figyelembe.

Gyerekek
A táborokban élő gyerekek állapotára,
esetleges veszélyeztetettségére nem
fordít figyelmet sem a menekültellátó
rendszer, sema gyermekvédelem. Nem
fordítanak arra gondot, vajon a felnőtt
hozzátartozók alkalmasak-e a gyerekek
nevelésére, gondozására, hogya gye-
rekek alapszükségletei ki vannak-e
elégítve.

A menekült gyerekek közoktatásba
való békerülése - bár törvény biztosí-
totta joguk - esetleges: egyes iskolák
diszkriminatív módon döntenek fel
nem vételükről, illetve hatáskörüket
átlépve kisegítő osztályokba teszik
őket.

A menekült családok a szociális ellá-
tórendszer szolgáltatásait - különös
tekintettel a családsegítő, a gyermek-
jóléti szolgálatok asszisztenciájára,
illetve az anyagi támogatásokra - csak
komoly akadályok (az illetékesek alul-
informáltsága, ebből következő elutasí-
tás) leküzdésévei tudják igénybe venni.
Általában nem is sikerül.

Várjuk az érintettek és érdeklódók
hozzászólását, mert a jövőbeli EU-
csatlaleozásra készülve a felsorolt
gondokat nem csupán saját mér-
cénk, hanem a közösségivé váló
menekültügyi politika és szabályo-
zás alapján fogják tólünk is rövide-
sen számon kérni.

Olvasnivaló
• Ismét friss, immár harmadik kiadás-
ban jelent meg a Ki kicsoda a magyar-
országi menekültügyben? című színes
füzet, amely magyarul és angolul tömö-
ren összegzi, melyek a legfontosabb
szervezetek, beleértve a nemzetközi
szelvezetek képviseletét, az állami ha-
tóságokat és a civil intézményeket.
Megtudhatjuk például, hogy novem-
berben nyílik meg Békéscsabán (Tábor
u. 2.) a kiskorú menedékkérőknek szál-
lást, ellátást, iskoláztatást, támogatást
nyújtó gyerekotthon, de sok hasznos
cím, telefonszám, honlap neve is szere-
pel a kiadványban, amelyet Hollandia
nagyköversége támogatott.

• Az Acta Humana emberi jogi folyó-
irat legújabb, 48. számában Tóth Judit
igen hosszú tanulmánya összefoglalja
az ENSZ menekültügyi fóbiztosa által
meghirdetett, a menedékjogról szóló
világméretű konzultáció fóbb kérdéseit,
formális válaszait és a valódi gondokat.
Felveti azt is, vajon miért maradt érdek-
telen a rendezvényfolyam, miért ma-
radtak el Magyarországon a viták, hol
késik a Pöbiztosság Végrehajtó Bizott-
sága határozatainak magyar kiadása.
Lakatos Ist.ván írása áttekinti, miként
alakult ki az Európai Unióban az emberi
jogi doktrína, hogyan épült bele a poli-
tikai dokument.umokból a közösségi
jogba az emberi jogok tiszteletben tar-
tás ának követelménye.

• A Teleki László Alapítvány Közép-
európai Könyvek sorozatában mosr
jelent meg egy kötet A státustörvényről
címmel. A tanulmányírók közt találjuk
Schöpflin Györgyöt, Kántor Zoltánt. Re-
nate Webert, Constantin lordachit, Tóth
juditot és Székely Istvánt. Az írásokból
kibontakoznak a törvény kezdeti gyen-
geségei, a megvalósítás dilemmái, vala-
mint a kisebbségi társadalmakra vonat-
kozó ellentmondásos hatások, ideértve
az otthonmaradásra vagy éppen a mig-
rációra késztet.ést is.

• Hogyan kell toleranciára nevelni a
gyerekeket? A pedagógusok biztosan
sokféle választ adnak, a könyvkiadók
egyfélét: kiadnak egy mesekönyvet (Ez
a kislány kicsit más). Uli ráébred, hogy
mindenki különbözik tőle az oviban.
mert a többieknek nincs hallókészüléke.
Lu pedig azt kérdezi: "Miért van minden-
kinek kerek szeme, csak nekem nemi
A nagymamánál mindenki olyan volt
rnint én, itt pedig más." Hiába, a nagy-
mama Kínában él, nem pedig Budapes-
ten. Eduardo gondja: "Miért nem értik,
amit mondok?" Szomor Éva kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. szánt könyve a
másság elfogadtatásában akar segíteni.
Kérdés, hogya szép rajzok feledtetik-e
a didaktikus szöveg gyengeségeit.

OLTALOMKERESŐK 2002. OKTÓBER



A hónap idézete
Az önkormányzati választások előestéjén Ladányi Já-
nos szociológus írása némi önvizsgálatra inti a válasz-
tókat és a szavazatra ácsingózókat egyaránt, különö-
sen akkor, ha a helyi önkormányzattói várják például
menekültként a beilleszkedésükhöz szükséges támo-
gatásokat. "Az önkormányzati szinten zajló korrupció,
annak többpárti jellege és a legmeglepőbb koalíciókat
összehozó mivolta az egyik legfontosabb oka annak,
hogy mindmáig nem került sor az önkormányzatok
szociális piacgazdaságban elfoglalandó helyének tisz-
tázására. Ez az oka annak, hogy nálunk az önkor-
mányzatok még ma is számos olyan funkciót töltenek
be, amit a piac jóval hatékonyabban el tudna látni, ez-
zel szemben számos olyan - mindenekelőtt szociálpo-
litikai - feladatot nem végeznek el, amit a piac nem
képes betölteni, viszont ellátatlanságuk esetén a piaci
mechanizmusok is kevésbé hatékonyan működnek."
(Magyar Narancs, 2002. október 17.)

A menekülteket érő szexuális
és nemi alapú erőszakról

A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület 2002. október
lO-ll-én regionális rendezvényt szervezett Budapesten
a menekülteket érő szexuális és nemi alapú erőszakról.
A rendezvényt a Menedék és kiegészítésére is, áttekint-
Regionális Kompetencia-fej- ve a képviselt országokban
lesztési Hálózata keretén előforduló eseteket, a meg-
belül szervezték meg, amely szerzett tapasztalatokat.
menekülteket segítő szerve-
zeteket tömörít Közép-Euró-
pában. A meghívottak kö-
zött voltak menekültek, őket
segítő szakemberek. Szlové-
niából, Szlovákiából, Cseh-
országból és Észtországból
szociális munkások vettek
részt a tréningen, Bulgáriát
és Romániát pedig a mene-
kült nők országos szövetsé-
gének elnöke képviselte.

A magyar résztvevők kö-
zött egyaránt voltak civil
szervezetben és menekülttá-
borokban dolgozó szociális
munkások, pszichiáterek,
tolmácsok és menekültek.

A rendezvényt Ana Grace
Cabrera, az ENSZ Menekült-
ügyi Főbiztossága genfi köz-
pontjának munkatársa ve-
zette, aki a témáról készülő
ENSZ kézikönyv egyik szer-
zője.

A találkozó nemcsak elő-
adásokra nyújtott alkalmat,
hanem a kézikönyv használ-
hatóságának kipróbálására

OLTALOMKERESŐK 2002. OKTÓBER

- Borbas Bea -

Az ENSZ Menekültügyi
Föbiztosság VB ülése előtt

Svájc: csoki, bicska, óra, banktitok és konferenciaturizmus.
Ez utóbbi keretében kapott meghívást a Menedék Egyesület
idén az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Végrehajtó Bizottsá-
gának éves tanácskozását megelőző, a civil szervezeteknek
rendezett konferenciára, hivatalos nevén a PRE-EXCOM-ra.
A háromnapos találkozó
(2002. szeptember 25-27.) a
szokásos koreográfia szerint
épült fel: a nyitó és záró ple-
náris ülések között ternati-
kus szekciók közűl választ-
hattak a résztvevők. Már a
plenáris ülések hozzászólá-
saiból, kérdéseiből is kide-
rült, hogy nem az ENSZ
pénzéből támogatott szerve-
zetek fogják kritizálni a szer-
vezet működését, mechaniz-
musait, mert ők az anyagi
függőség révén - amely saját
munkatársaiknak a helyi át-
lagnál jobb megélhetést
nyújt, főként Afrikában - in-
kább a teljes elégedettség
hangján szólaltak meg.

A konstruktiv hozzászólá-
sok helyett hűségnyilatkoza-
tokat tettek. Ennél érdeke-
sebb volt a több szekcióban
is felbukkanó ausztrál politi-
ka a menedéket keresőkkel
kapcsolatosan. A felszólaló
külföldí civil szervezetek ki-

Megállapodás
A Határőr legutóbbi számá-
ból (2002. október 1.) meg-
tudhattunk. hogya Magyar
Helsinki Bizottság és a Ha-
tárőrség Országos Parancs-
noksága rendészeti főigaz-
gatója együttműködési meg-
állapodást írt alá (nyilván
szepternberben). Szép fény-
képet is mellékeltek Samu
Istvánról és Kőszeg Ferenc-
ről, az előbbi éppen olvassa
a megállapodást, az utóbbi
pedig aláír.

Mit is' Hogya Helsinki Bi-
zottság megfigyelheti a ha-
tárőrségi fogdákban tartott
külföldiek helyzetét, a joga-
ikra vonatkozó szabályok al-
kalmazását, és mindezekről
tájékoztathatja az illetékese-
ket és a nyilvánosságot. Mel-

lékesen pedig ingyenes jogi
segítséget, képviseletet nyújt.
Kinek? (A mondat további
része hiányzik.)

Csak nem a határőröknek?
Mert az ő jogaikkal kapcsola-
tos visszásságokat már vizs-
gálta az ombuclsman ...

fogásolták, hogy Magyaror-
szágon is börtönkörülmé-
nyek között tartanak olyan
menekülteket, akiket az ENSZ
álláspontja szerint védelem-
ben kell részesíteni.

A Menedék Egyesület ál-
lásfoglalása c" Vélemény a
menekültek társadalmi beil-
leszkedésének lehetőségei-
ről", lásd elóbb, a 4-6. olda-
lon) a személyes találkozók-
nak köszönhetöen eljutott a
Főbiztosság döntéshozot-
hoz. Továbbá az integráció
alapvető szükségességét ki-
emelő európai szekció ülé-
sén is megerősítést kapott,
és ott több civil szervezet is
támogatta.

- Roland-

Holokauszt
Molnár Judit politológus
évek óta kutatja a ma-
gyar királyi csendőrség
szerepét a Horthy-ker-
szakban, különös tekin-
tettel a holokausztban
játszott szerepére.

A Szegedi Tudomány-
egyetem oktatója 2002.
október 2-án tartott nyil-
vános habilitációs elő-
adását is e kérdésnek
szentelte, továbbá be-
mutatta a menekülés, a
mentés és az ellenállás
eseményeit.
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A soproni zsák

Péhl Gabriella újságíró Vasfüggönyök címü új kötetében (Századvé9t 2002) sorra járta az
egykori nyugati határon szolgált határöröket, falvakat, és beszélgetett az ott élökkel, ml-
ként érezték egykor magukat a vasfüggönyös világban. A mára megszépülö emlékekkel
nem vitatkozva számos dokumentumot, adatot közöl, milyen is volt valójában az övárok,
a nyomsáv, a jelzökerítés, az elektromos jelzörendszer vagyo határsávengedély.
"Sopron közelében a ma-
gyar-osztrák határszakaszt a
határőrök »soproni zsákként-
emlegetik. A térképen jóllát-
ható, ahogy zsák alakot ír le a
határvonal, és ez a soproni
zsák - földrajzi fekvése miatt
- mindig is kedvezett a határ-
sértó1mek. Hegyek, völgyek,
patakok övezik, a kempin-
gekben pedig könnyen lehet
olcsó szállást találni.

Szalontai János alezredes-
sei a '48-as laktanya egyik
irodahelyiségében beszélge-
tünk. Az alezredes 1963-ban
ide, Sopronba vonult be sor-
katonának, azóta is ide kötik
az emlékek.

- Két vasfüggöny volt: az
aknazár, majd az elektromos
jelzőrendszer - meséli. Ami-
kor ő Sopronba került, még
aknamező volt a határon.

- Természetes dolognak
érezték ezt akkor? - kérde-
zem.

- Nem nagyon gondol-
kodtunk ezen. Tudomásul
vettük, hogy ez van és kész.

- Sok határsértő volt ak-
koriban?

- Elenyésző számban for-
dult elő ilyesmi. Az akname-
zőtől nagyon sokan féltek.
Később, az elektromos jel-
zőrendszerről elterjedt, hogy
az nem ráz, nem üt nagyot,
csak jelez. Megtalálták hát
az ellenszerét: aláástak, le-
kötötték a drótokat. Volt, aki
létrával ment át rajta. Az ak-
na zárat nehezebb volt meg-
közelíteni, két kerítés között
telepítették le az aknákat, és
korlátozó intézkedések aka-
dályozták, hogy megközelít-
hető legyen. Sopronba még
egy kapuvári lakos is csak
határövezeti engedéllyel jö-
hetett. De még az itt lakók-
nak is - a határtól húsz-hu-
szonöt kilométeres mélysé-
gig - belépési engedélyt kel-
lett kérniük a rendőrségen.
Ezenkívül volt még néhány
méter úgynevezett határsáv,
oda külön engedélyt kellett
kérni, ha például egy helyi
lakos gombászni ment a
Bécsi útra, az erdőbe. Ami-
kor 1968-ban fölépítették az
elektromos jelzőrendszert,
megszúnt a határövezet, el

TájékoztatásuI közöljük, hogy a személyi jö-
vedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló,
többször módosított 1996. évi CXXVI. tör-
vény szerint az adózó állampolgárok egy ré-
sze a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesü-
letet jelölte meg kezdeményezettként, szemé-
lyi jövedelemadója egy százalékának felaján-
lásakor 2000-ben. Az ezúton befolyt 278 651
forintot az egyesület figyelemfelkeltő matri-
cák készíttetésére költötte, melyeket a közvé-
lemény menekültekkel kapcsolatos pozitív
irányú befolyásolása érdekében városszerte
elhelyezett, illetve megjelentette azt inter-
netes újságok honlapjain.
Ezúton is köszönjük szíves támogatásukat, és
a következő adóévben is várjuk anyagi hoz-
zájárulásukat tevékenységiinkhöz!

lehetett jutni a jelzőrendszer
vonaláig. Akkor már csak
a határsávengedélyt kellett
kikérni, ha valakinek pél-
dául a rendszer mögött volt'
a földje. Kapukat építettek a
jelzőrendszerre , és ezeken
át juthattak az ott élő embe-
rek dolgozni a határsávba.
Ha egy ágfalvi ember kiment
a földjére, annak bizony en-
gedélyt kellett kérnie.

- Kik vágtak neki a határ-
nak?

- Régebben, amikor még
nem volt világútlevél, első-
sorban magyarok. Volt, aki
kalandvágyból indult el,
mert érdekelte az ismeret-
len; akadt fiatal, aki a rossz
bizonyítványa miatt kesere-
dett el, és arra gondolt, hogy
disszidál; és volt, aki bún-
cselekményt követett el, és
a felelősségre vonás elől
menekült. Később, a nyolc-
vanas években egyre több
külföldí jött, a nyolcvanas
évek közepétől pedig első-
sorban NDK-sok és romá-
nok. 1985-ben például 296
határsértőt fogtunk el, 1987-
ben 470-et, 1989-ben pedig
4154 volt a számuk, de 1989
rendkívüli év volt. Akkor
már nagyon erős volt az
NDK-sok kitörni vágyása a
zártságból.

- Mikor gondolt először
arra, hogy valaha lebont-
.fák a rendszert?

- '88-ban már sejteni le-
hetett. Érezhetőek voltak a
nyitás, a politikai enyhülés
jelei.

- Mi lett a lebontott uas-
függönnyel?

- Amíg volt, vittek belőle.
Árulták ajándéktárgynak, de
megvették szőlőkarónak és
kerítésnek is. Ami egykor
a két világrendszer közötti
áthatolhatatlanságot szimbo-
lizálta, most telkek határát
jelöli és a vadak ellen véd."

Felelős szerkesztő:
dr. Tóth Judit

Felelős kiadó: Menedék
- Migránsokat Segítő Egyesület

A hírlevelet gondozta a Sík Kiadó Kft.
Tipográfia, tördelés: Beck Bojánka
Nyomás: Nagy és Társa Nyomda
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1. ORIGINAL PROJECT PLAN

1. PROJEG OBJEGlVES

Menedék - Hungarian Association for
Migrants proposed a project to the
Phare Access programme together
with the Polish Humanitarian Organi-
sation (PHO) as a partner organisation
with the following objectives:

• To help the local integration of refu-
gees through community services.

• To encourage local communities in
accep ting multicultural values and
prevent marginalisation of migrant
minority groups.

• To set up places where asylum seek-
ers and refugees can access social,
legal and community services on a
regular basis.

• To establish an international network
of these places, through which the
transfer of best practices can be sup-
ported.

• To create meeting po ints for refugees
and local communitles.

The overall goal of the project is encour-
aging the inclusion and participation
of individuals and groups Crefugees)
who are at risk of being economically,
socially and politically marginalised in
the transformation process.
The target groups of the project are
refugees and asylum seekers in Hungaly
and Poland. In case of Hungary those
living in the two largest refugee recept-
ion centres in Bicske and Debrecen, in
Poland those who are living in the city

of Warsaw. The other target groups of
the project are the local communities,
both individuals and organisations.
The target number of persons to bene-
fit from the project is as follows: Bicske:
200, Debrecen: 350, Warsaw: 70. It was
recognised that the intensity and qual-
ity of the engagement would vary
from place to place. Refugees living
in Warsaw would have more regular
interaction with the project partner.
while those who lived in Hungarian
reception centres might only have con-
tact once in a couple of weeks.
It was estimated that approximately
150 individuals from each of the local
communities could benefit from the
project as participants of the pro-
grammes at the Community Roorns.
Eight NGOs in Hungary and five
in Poland participated in providing
services at the Community Roorns.
Refugee authorities in both countries
- especially the management of the
two reception centres - directly bene-
fited from the project.
It was planned that the rooms should
have capacity for hosting 20-30 people.
They would provide newspapers,
including in particular those with job
and accommodation listings, telephone
books, Yellow Pages, document sam-
ples, legal reference, and dictionaries.
The Community Rooms were planned
to provide the following services:

• Job and accommodation searching
• Training programmes
• Consultations by NGOs
• Club activities
• Supporring refugees' initiatives

A payphone was to be placed in each
room. A computer with Internet con-
nection was to be made available for
job searches, editing CVs, contacts wíth
relatives and other Community Rooms
in the network.

2. PLANNED AGIVITlES

Setting Up the Community Rooms
Menedék Association was responsible
for setting up two Community Rooms
in the two reception centres in Hungary,
the Polish Humanitanari Organisation
for the one in Warsaw.

Project Services
Social workers were planned to be
employed as part-time staff with the
task of running the Community Rooms.
Two people were supposed to be active
at each Room, erganising. co-ordinating
and/or supervising the following activ-
ities:

1.Job Searching
(through newspapers, databases,
professional advisers)

2. Accommodation Searching
(through advertisements and
ageneies, with the help of the social
worker)

3. Organising and Hosting
Training Programmes

The Community Rooms were sup-
posed to provide accommodation for
training and courses organised by
other NGOs as welI as for programmes
initiated by the refugee communities,
such as language training and handi-
craft workshops.
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4. Consulting Hours of other NGOs
(Legal Aid, Social and Psychosocial
Counselling)
5. Club Activity (children,
adolescents, women, or other thematic
clubs)

Know-How Transfer
1. Meetings and workshops
Two meetings (in Budapest and War-
saw) was planned to be organised
at the beginning and the end of the
project, in which the project partners
could meet each other and discuss the
technical details of the project imple-
mentation. Both meetings could also
serve as workshops for other NGOs
and governmental organisations as
potential partners of the Community
Rooms. Approximately 25 outside
experts were to be invited to each
meeting. The respective project admin-
istrators were responsible for organis-
ing the meet.ings.

2. Labour orientation training
in Warsaw
The project co-ordinator, as a qualified
facilitator of Job Finding Clubs, was
responsible to organise a labour orien-
tation training session in the Commu-
nity Room in Warsaw, with the assis-
tance of the local project administrator
and social workers.

3. Special newsietter on
the project
Upon concluding the project a special
English volume of Menedék's newslet-
ter (Oltalomkeresők) was to be com-
piled and distributed among organisa-
tions, professionals and seholars active
in the field of refugee integration
in both countries. The project staff in
both countries was to contribute to the
material published; the publication
was to be co-ordinated by Menedék
Association.

II. REALI SED PROJECT ACTIVITY
BY THE END OF
THE PROGRAMME

1. PREPARATIONS
Our proposal was accepted by the EC
Delegation on 14th February 2001. As
soon as the letter of confirmation
arrived, negotiations started with the
Ministry of Interior and the heads of
refugee Reception Centres in Hungary
about the venues of the Community
Rooms. Together with these negotiations
staff recruitment begun in Debrecen
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and in Budapest and Pest County for
the social workers' positions. The selec-
tion procedure went on during March
and was successfully completerd.
The Grant contract was signed on 1st
june 2001. The implementation of the
project in Hungary started imrnediately,
although we did not receive the funds
unti! September 2001.
Menedék was ready to reallocate a
solid amount of money from other pro-
jects in order to ensure the establish-
ment and continuous work in the
Community Room project. The Polish
partner organisation, however, could
not afford to do the same and had dif-
ficulties with starting the implementa-
tion. PHO proposed modifications in
the project, but they were rejected by
the EC Delegation. There were difficul-
ties in finding a proper place for the
activities, recruiting social workers,
and finding partner GO's. Most of
those problems were overcome and
the implementation in Poland started
on 2nd january 2002.

2. SmlNG UP THE COMMUNITY ROOMS
In Hungary, both in Bicske and Deb-
recen co-operation agreements were
signed with refugee Reception Centres
in order to ensure the place for the
Community Rooms. Based on the needs
assessment the redecoration of the
Rooms was completed in Debrecen
by the end of july, and in Bicske by
October.
The Debrecen Community Room was
otficially opened on the 15th of Oetober
and the one in Bieske on the 19th of
November, but in both places the social
workers had started work earlier.
Eaeh Community Room is equipped
wi th a payphone, a computer, a TV
and video set, comfortable furniture
for hosting 20-25 persons, information
leaflets about the Hungarian asylum
system issued by different organisa-
tions and a number of donations from
a partner organisation, Refugee Assis-
tance Project, including books, news-
papers, toys, and board games. During
the project ímplernentation the Rooms
have become a very comfortable meet-
ing place for the inhabitants of the
Reception Centres.
In Poland, it was planned that the
Community Room would be situated at
the Polish Humanitarian Organisation's
office in Warsaw, where many refugees
and asylum seekers carne daily to find
information or solutions to their prob-
lems. Due to the changes in PHO's
structure, by the time the grant appli-

cation had been approved, this room
was no longer available for a sufficient
length of time for the project imple-
mentatíon. Therefore PHO had to look
for an appropriate place in the city,
free of charge, as there was no fund
budgeted for such expenses. They sue-
ceeded in finding a very cheap place,
which PHO rented using ils own funds,
and the Community Room was opened
on 2nd january 2002.
The Community Room in Warsaw is
equipped with two computers, two
sewing machines, comfortable furniture
for hosting 25-30 persons, books, news-
papers, toys, board games, and infor-
mation leaflets about the Polish asylum
system and various forms of assistance
available to both impoverished Poles
and refugees issued by different organi-
sations. Telephone directories, samples
of documents, and dictionaries are also
available there. We did not manage to
arrange a telephone line being COD-
nected to the room, so there is no
Internet connection either. The social
worker present in the room always has
an office cellular phone with her, which
is used for all calls from the Community
Room (job or apartment search) Th~
Internet is accessible from the PHO
office and refugees are allowed to use
it whenever they need to.

3. AGlVITIES OF THE COMMUNITY ROOMS
After social workers had completed
assessing needs through individual
interviews and group discussions, they
began organising programmes for refu-
gees without waiting for the delayed
opening of the rooms.
The most popular programmes in Deb-
recen were the Wednesday ight Fever
discotheques in the dining room and
the Integration Tours to the city. In
Bicske, sports activities in the spons
hall were the most successful both
for children and adults. These pro-
grammes were visited by a large num-
ber of refugees.
After the opening of the Rooms, we
focused more on small groups activi-
ues, which included regular weekly
programmes and occasional pro-
grammes. In Warsaw, most of the pro-
grammes are organised on a regular
basis.

3.1. REGUIAR PROGRAMM ES

31.1 Regular programmcs in Bicske
and Debrecen Community Rooms

The regular activities of the Rooms are
based on a good relationship with

OLTALOMKERESŐK 2002. OKTÓBER
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partner organisations, volunteers, and
refugees' own initiatives.
Consulting hours of the Hungarian
Helsinki Committee began immediately
after the opening of the Debrecen
Community Room. The Committee pro-
vides legal advice on different issues of
relevance to asylum seekers. The other
regular service is the consultation
hours of Menedék's social workers
dealing with social problems and the
integration of refugees.
Both in Bicske and Debrecen, there
have be en ongoing English and Hun-
garian language courses, run by refu-
gees and asylum seekers themselves
in the beginning of the programme,
and later by volunteers.
There is also strong demand for learn-
ing computer skills, and the visitors of
the rooms of ten teach each other.
Some of the refugee initiatives are
more successful and go on for alonger
period, while others last only one
occasion.
Every day there are certain hours
reserved for children in the Rooms
when they can play board games or
play with toys. Some of these occa-
sions are co-ordinated by the child
psychiatrist. The daily adult activity is
the Library Corner ,when they can
gather in the Room, listen to music,
play chess, read and borrow books
and magazines.
Since the end of November joint adult-
child programmes have be come more
popular, and family members have
been visiting the Rooms together.
Adults read magazines and books or
play chess while children are playing
with toys, draw, or familiarise them-
selves with us ing the computer.
The most popular programmes of the
Community Rooms have been film
showings, which we started in the sec-
ond half of the implementation period,
after receiving a TV and video set as a
donation. The staff managed to borrow
films free of charge from a local video
library and to show some Indian films
as weIl. Cartoon shows have been
organised separately for children.
Teenagers and adults had the possi-
bility to complete a list of wishes,
where Indian films lead the lists.
A news-reading and discussing pro-
gramme was popular among those
not able to use the Internet facility.
Refugees from each country chose a
responsible person who downloaded
fresh news and printed them out: so
others could read and discuss them
over cup of tea.
The Introduction programme of Euro-
pean countries also attracted many
young people.

OLTALOM KERESÓK 2002. OKTÓBER

3.1.2 Regular programmes
in the Warsaw Community Room

When the Community Room opened
in \'V'arsaw, there was an early-morning
Polish language course for refugee
women, organised on a daily basis.
Children were supervised and played
while the women studied, and in most
of the cases everybody stayed in the
Room after the lessons and spent their
time knitting, developing computer
skills, cooking, reading and chatting.
Later on, as the number of regular
attendees dropped, the idea of a special
language course for women was aban-
doned in favour of a course open to
everybody, with two groups for differ-
ent levels of fluency
The other regular activity was a com-
puter course, which six refugees
attended. In addition, a lawyer, a labour
market specialist, and a psychologist
had regular consulting hours as volun-
teers. Refugee women (mostly from
Chechnya) and one Polish volunteer
had more or less regular knitting and
sewing sessions.
Twice a month, a special children pro-
gramme was organised where refugee
and Polish children spent a Saturday
together playing, visiting a cinema or
museum, or sight-seeing in Warsaw.
PHO volunteers ran these programmes,
and parents were usually involved as
weIl.

3.2. OCCASIONAL PROGRAMMES

3.2.1 Occasional prog ram mes
in Bicske and Debrecen

At the end of 2001, four labour-market
orientation trainings took part at the
Community Rooms in Hungary: three
in Debrecen and one in Bicske.
Participants received information about
the labour market trends in Hungary
and developed job-hunting skills.
Other occasional programmes were
the Santa Claus and Christrnas parti es.
In january, another round of inter-
views was completed with refugees to
find out their view about life in the
camp and their opportunities there.
In Bicske, forums have been organised
for different ethnic groups to improve
relations between them.
Community Rooms in both Reception
Centres received a number of visitors
such as law studenrs, journalists and
elementary school pupils. These occa-
sions were good opportunities both for
local inhabitants and refugees to get
aequainted with each other's lives and
to exchange their ideas. Cultural orien-
tation programmes were organised by

social workers to help newcomers
adapt to the environment.
The biggest event in February was the
Unity Football Cup in the Bicske re-
ception Centre, where twelve different
teams were registered for the contest
(84 persons altogether) and teams
were forrned not only on ethnic basis.
As a following event a smaIl cup was
organised for the children, where the
children of the reception centre met
with 40 local schoolboys.
The other major event in Bicske was
the Open Football Cup, where the Re-
ception Centre's champions met with
the African Stars team from Budapest
and two teams set up by different
NGO's staff. The event was jointly
organised wi th the Foundation for
Demoeratic Development (DemNet),
who sponsored the refreshment drinks
and the awards.
Together with the Association for Isten-
kút, a local NGO, a project called
'Retextil' was introduced in Debrecen
Reception Centre for the inhabitants of
the camp. During the whole day ses-
sion people learned how to use old
textile materials for creating new prod-
ucts. The event was an introduction,
and a proposal has been sent to raise
further funds.
In the Debrecen Centre a group of
young people and children prepared
a wall painting as a decoration at the
entrance of the Centre with the lead
of two volunteers and the community
workers.

3.2.2 Occasional programmes
in Warsaw

In Warsaw there was a meeting organ-
ised for refugee association members
in order to discuss the future co-opera-
tion between them and to offer the
services of the Community Room to
these organisations.
In February we organised a carnival
ball for the children of the Children's
Community Room and their friends.
On 1st June we celebrated Interna-
tional Children's Day by tak ing them
to the Zoo.

4. SUBPROJEGS
One subproject run by the Community
Rooms' staff was the preparation of a
radio programme series about refu-
gees' life and their background, imple-
mented together with a local NGO in
Debrecen. The interviews took part
in the Community Room and were
organised by its staff. Two local radio
stations broadcast the programme over

3
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36 weeks in 2002. This subproject was
financed by the UNHCR.
The other subproject was financed by
the Royal Embassy of Netherlands. The
project focused on advertising our ser-
vices in the Reception Centres. With
the lead of the community workers
and the project manager, inhabitants of
the Bicske and Debrecen Reception
Centres built two boats as the symbol
of Menedék - with the following aims:

• to catch the attention of newly arrived
people,

• to advertise our angoing programmes
in the Community Rooms,

• to offer a playground to the children
living in the Centres.

5. MEETlNGS
Three meetings with partner organisa-
tions have been organised during the
programme implementation. The meet-
ings took place in the three Community
Rooms with the aim of evaluating the
Community Room Network Programme
and to discuss opportunities for further
co-operation in organising community
programmes for refugees. All three
meetings were very successful, and
the partners were satisfied with our
services and informed us about their
wish to continue the co-operation with
the Community Room Network Pro-
gramme.
In the table below the date of the meet-
ings and the number of participants are
summarised.

6. LABOUR ORIENTATION TRAINING
IN WARSAW
As part of the know-how transfer a
three-day training session was organ-
ised in the Warsaw Community Room
with the lead of the project co-ordina-
tor. The programme was lead by the
programme co-ordinator and the two
labour market specialists volunteering
in the Community Room.
This was an occasion for project staff
to exchange their experiences in
Labour-market Orientation for refugees.
The experts agreed that in Hungary

group work was more effectíve. as a
large number of asylum seekers were
interested in basic information about
the labour market. In Poland, the num-
ber of refugees was relatively srnall,
and there was a possibility to run indi-
vidual sessions. The experts highlight-
ed the advantages and disadvant.ages
of group work and individual coun-
selling and decided to have a com-
bined session for the 8 participants
(1 from Afghanistan, 2 from Somalia,
5 from Chechnya). Each of them had
angoing individual sessions, but agreed
to have a weekly meeting when they
could learn together and exchange
their experiences. The working lan-
guage of this three-day programme
was Polish.

7. SPECIALISSUE OF OlTALOMKERESŐK
Together with the preparation of the
Final Report, a special issue of the Asso-
ciation's monthly newsletter. Oltalom-
keresők, is be ing edited and distributed
between partner agencies and sp on-
sors in electronic version.
The newsletter is published in English
and contains the Final Report as weil
as different articles by the community
workers and volunteers as weil as by
benefiéiaries.

Ill. ACTIVITIES WHICH WERE
NOT REALI SED
Aliplanned activities have been realised
in Hungary. In Poland, the project
duration was shorter than planned.
The Community Room in Warsaw
opened on the 2nd of January 2002,
seven months later than it was sup-
posed, and was elosed by 31st May
2002.

IV. MODIFICATION REQUEST

1. ADDENDUM
Menedék - Hungarian Association for
Migrants proposed an amendment to
the Phare Access programme 1999/04

Date

Table ,. Date and participants of the meetings

Number of participantsPlace

Bicske Community Room
Debrecen Community Room
Warsaw

27th February, 2002
4th March,2002
8th May, 2002

13
12
12

4

- 'Community Room Network Pro-
gramme' on the 4th April 2002, due to
the delay in the implementation of the
programme by the Polish partner
organisation.
As the realisation of the programme
was very successful in Hungary and
both the beneficiaries and the partner
organisations were satisfied with the
programme, Menedék proposed to pro-
long the programme's Hungarian part.
The Delegation approved the request
and extended the duration of the pro-
ject by four months and modified the
budget on 30th April 2002.

2. PERSONNELCHANGES
During the project implementation
period there were some personnel
changes due to the financial instability
of the programme. The community
workers started working on 1st June,
although we did not receive any fund
from the Delegation until September.
The other problem seemed to be part-
time employment, which was not
highly pa id but time demanding, espe-
cially in the case of Bicske Reception
Centre. Therefore the management
decided to employ one community
social worker at each place full time
from April 2002. During the extension
period, Hungarian staff consisted only
from two full time community workers
and a project co-ordinator.

V. ACHIEVEMENTS OF
THE PROJECT

1. BENEFICIARIES
Due to the international political situa-
tion there were some unexpected
changes in Hungarian asylum practice
during the first part of the implementa-
tion. One of the main objectives of the
programme was to encourage the inte-
gration of refugees into Hungarian
society. In 2001, the number of recog-
nised refugees was 174, while the
number of asylum seekers was 9554.
Therefore the number of recognised
refugees living in Reception Centres was
law, and the majority of the beneficia-
ries were asylum seekers.
In addition, in October all Afghan asy-
Ium seekers were transported to Deb-
recen from other Reception Centres,
while other nationalities, including
recognised refuge es who had lived in
the Debrecen Centre for months, were
transported to other Centres. Since
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then the fluctuation in Debrecen has
been even higher , with maximum
lengths of stay of three weeks, while in
Bicske, there are more people who
stay longer and thus can benefit more
from the project.
The huge rate of fluctuation and the
small number of recognised refugees
reshaped the activities planned initially
in the project. The emphasis shifted
from accommodation and job search-
ing (suitable for refugees who wish to
settle) to community activities and to
facilitating contacts with the local pop-
ulation.
While the number of beneficiaries has
been much higher than planned, rela-
tionships with them have been short-
term. In these circumstances, it is a
major achievement that we have sue-
ceeded in establishing relationships of
trust with many asylum seekers and
managed to involve them in organising
activities for themselves.
In the Warsaw Community Room the
number of beneficiaries regularly com-
ing to the Community Room was rela-
tively small (11 persons carne at least
3 rímes a week for more than 3 months,
and 10 children attended almast every
meeting of the Children's Community
Room). The number of those who ben-
efited at least once from the services
provided there is higher: 38 adults and
25 children. Sixteen Polish volunteers
were involved in organising the activi-
ties or providing services both for
grown-up refugees/asylum seekers
and children.
Those who benefited from the Com-
munity Room were mostly recognised
refugees stayíng in Warsaw (only one
person staying outside Warsaw carne
regularly). Some local Polish children
participated in the Children's Commu-
nity Room meetings. Parents were some-
times involved in the activities as weil.
Some asylum seekers seeking legal or
psychologist's advice were accommo-
dated at the government refugee centre
in Débak next to Warsaw.
The number of beneficiaries was cal-
culated as follows:
• In Bicske, we assumed an average of

35 adult and 10 children visitors dai-
ly, with an average 2 months stay the
Centre.

• In Debrecen, we assumed an aver-
age of 35 adult and 10 children visi-

tors daily, with an average 1 month
stay the Centre.

• In Warsaw, we added up the total
number of regular and irregular visi-
tors.

2. PARTNERS
Lawyers of the Hungarian Helsinki
Committee, whose profile is to give
asylum seekers and refugees all over
the country legal advice, hold consult-
ing hours in the Debrecen Community
Room every Monday. They find the
Community Room an appropriate envi-
ronment for their counselling. In addi-
tion, their activity has become more
transparent for the refugees. They have
als o offered to organise occasional
meetings for the refuge es on various
legal issues in Bicske.
To make the Rooms more cornfortable,
a large amount of donations has been
received from the Refugee Assistance
Project such as plastic children's chairs,
roll-up carpets for the children's corner,
books in English and Russian, magazi-
nes, puzzles, toys, handicraft materials,
a water-cooler and asafa.
The other sponsor to be mentioned is
the Grand Café Oktogon, from where
we receive English, French, German,
ltalian and Spanish daily newspapers
and magazines.
Déry Museum and the Debrecen Re-
forrned Pastoral Office were our part-
ners in organising integration tours in
the city of Debrecen. These partners
provided free entry and a guide in the
city museum and in the historicai church
in Debrecen.
The first subproject of the programme
was a joint radio project with an NGO
called Hang-Kép Association, financed
by UNHCR. The project's aim was to
provide relevant information about the
life of refugees to the majority popula-
tion and inform Debrecen residents
about the foreigners cultural, political
and historicai background in order to
lessen the gap between these commu-
nities and to overcome prejudices. The
interviews ha ve been recorded and
translated, and two local radio chan-
nels were broadcasted the 36 hours
programme in 2002 in Debrecen.
The representative of the Autonomy
Foundation inform ed the refugees about

Table 2. Summary of the number of beneficiaries

Estimated number of refugees, asylum seekers
Number of beneficiaries

Bkske Debrecen Warsaw
200
360

300
720

70
85
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the on going programmes of the Foun-
dation, which focuses on self-reliance
by promoting entrepreneurship and
employment opportunities.
Volunteers of Golgota Christian Con-
gregation participated in various chil-
dren programmes by providing dona-
tions as wen as organising handicraft
activities.
Since the beginning of February, three
volunteers have been holding regular
activities in the programme. One of
them teaches Hungarian in Bicske two
times a week, while the two other per-
sons organise creative English teaching
programmes for adults.
The relationship with educational insti-
tutions has been very promising. Both
teachers and students have visited the
Community Rooms and showed inte-
rest in further activities. In Debrecen,
students from the Svetits Grammar
School and the Fülöp Primary School
visited the refugees and had an open
discussion with them. In Bicske, about
40 local pupils from Bicske Elementary
School No. 1 and from Kossuth Zsuzsa
Educational Establishment atrended
the football cup organised by the
staff of the Room. An four institutions
expressed their wish for further co-
operation.
DemNet (Foundation for the Demo-
eratic Changes) was our partner in
organising an open football cup in the
Bicske Reception Centre. Members of
Association for Istenkut, a local NGO,
organised the Retextil project, which
attracted interest among asylum seek-
ers, and we agreed on continuation of
the programme in the future. The asso-
ciation recently informed us that they
included this project in a proposal for
a regional development programme.
In Warsaw, the labour marker special-
ist, the lawyer and the psychologist are
volunteers. By the end of February, no
partner organisation was involved into
the activity of the Room. Four volun-
teers are involved in the organisation
of the Saturday children's programmes.
Sometimes they are also present dur-
ing the weekdays to teach computer
skills.
One of the volunteer labour market
specialists is the employee of the Centre
for the Advancement of Women, an
organisation promoting greater entry
of women into the labour market. The
lawyer and the psychologist were vol-
unteers not connected to anyorganisa-
tion. Seven volunteers (students of
psychology and pedagogic and young
educators) were involved in organising
activities for children. Three volunteers
were responsible for maintaining com-
puters and teaching computer skills.
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Table 3. Summary of the parlner organisalions and local beneficiaries

Estimated number of partner organisations
Number of partner organisations
Number of volunteers
Estimated number of local beneficiaries
Number of local beneficiaries

Hungary

8
14

7
300

3200

Warsaw

5
1

16
150

not available

Three other volunteers help ed in other
activities (sewing and knitting, Polish
conversations, writing and editing doc-
uments).

3. ASSESSMENT OF ACHIEVEMENTS

During the implementation period, the
Community Rooms set up in Hungary
and Poland succeeded in facilitating
refugees' and asylum seekers' access
to information concerning their oppor-
tunities and to services provided by
NGOs such as legal advice, social and
psychosocial counselling.
The radio programme recorded together
with a local NGO served the aim of
bridging the gap between the local
population and refugees. It is estimated
that 30,000 residents of Debrecen have
been reached through the two radio
channels. The programme has been
broadcast for one hour weekly.
In Hungary, alI inhabitants of refugee
Reception Centres gained access to
foreign newspapers, magazines and
books, and are now able to improve
their language and computer skills and
learn basic Hungarian expressions and
customs. Through presence in the Re-
ception Centres for 30 hours a week,
our staff succeeded in developing a
good relationship with the refuge es and
in involving them in various activities.
In Poland, refugees used. Community
Rooms for gaining or enhancing their
skills in Polish and computer, as weil
as for accessing news from around the
world via foreign press. The staff has
succeeded in developing a good rela-
tionship with the refugees.
The Children's Community Room was
particularly successful: for both refugee
and local Polish children the place
became a familiar and friendly place
with scheduled regular meetings. Multi-
cultural values and mutual understand-
ing and toleranoe were spread among
both children and their parents, who
of ten contributed to preparations to
the meetings.
We managed to establish strong ries
between PHO and Menedék, and thanks
to regular contacts gained valuable
knowledge about the refugee assistance
systems in our two countries. Thanks
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to those contacts we were able to com-
pare the effectiveness of the assistance
offered to refugees, to share ideas and
to make plans for taking advantage of
that experience in the future.

4. SUSTAINABILlTY

In Hungary, since the turnover of
refugees at Reception Centres is very
high (especially in Debrecen), handing
the Community Rooms over to refugees
to run it is not feasible. We believe that
there will be a continued need for
social workers to be present in the
Community Rooms in order to ensure
the running of the programme. In the
near future we would like to focus rno-
re on occasional co-operation with
local NGO's and individuals as weil as
with foreign volunteers.
A number of project proposal has been
submitted soliciting further funds to
continue the activity of the Community
Rooms in Hungary, but no positive
answer has arrived yet.
In Debrecen, following negotiations
with the Centre's management, we
signed an agreement for the Commu-
nity Room to be moved into a bigger,
recently renovated building with a
better location. We are currently wait-
ing for the perrnít to move. We have
secured funds from other sources to
pay our social worker for the last three
month of the year.
In Bicske, we will keep the Room
open after September with the help of
volunteers. Menedék's regular activi-
ties there will continue.
In Poland, the Community Room has
proved itself useful, but the lack of a
place to run the activities of the Com-
munity Rooms is an obstacle in the way
of making them sustainable. Although
the activities in Community Rooms in
Warsaw can not be continued beyond
half of July in the present place, PHO is
interested in continuing that programme
and will be looking for a new place.
The location should be in the centre of
Warsaw so that it is easily reached.
Asylum seekers' lack of money for city
transportatien has caused problems
with the previous location. The assis-
tance of a NGO or small company will

continue to be needed to rent the place
and to raise funds for rental costs.

5. PROBlEMS AND SUCCESS MODElS

Jn Po/and, the opening of the Commu-
nity Room in Warsaw was delaycd
because of the difficult situation within
the PHO, which we had not been able
to foresee, and because of the search
for a location.
In Hungary, the project manager and
administrator were located in Buda-
pest, and due to the distance from
the project sites, special efforts were
needed to build the staffs engagement
with the project's aims. Nonetheless,
although this has be en the first time for
Menedék so actively present in Recep-
tion Centres in Hungary, but we have
succeeded in developing a very good
working relationship with the staff of
the Reception Centres.
Partnership building with local NGO's
has be en very successful, and long-
term partnership has been built with
many of them. The programme sue-
ceeded in involving organisations
without previous experiences with
refugees. Also, a relatively high num-
ber of volunteers were involved in the
implementation, and many of them are
will ing to continue their activities after
the programme terminates.
As the turnover of refugees in Hungary
was higher than expected, special
approaches were needed to reach them
by our programmes. Regular needs
assessment and adaily presence of the
social workers helped to overcome this
difficulty.
From the refugees' point of view it was
not remarkable how the delay of sign-
ing the contract and late payment
affected our project, as they could par-
ticipate in different programmes and
activities from the early stage of the
programme. The staff of the Reception
Centres was not so understanding thar
we could fulfil our commitments later
than it was planned.
Altegether we find the implementation
of the programme very successful. We
find, that the programme satisfied the
needs of the refugees by offering them
a place in the Hungarian Centres and
in the City of Warsaw, where they
could develop their skílls, make con-
tact with others and were able to build
their community.
The involvement of the partner organ-
isations and local communities as weil
as volunteers show, that the Hungarian
and Polish public are ready to face
refugee matters and to help these people
in their integration process.

OLTALOMKERESŐK 2002. OKTÓBER
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My days in
Community room

We visited this room from on OUf first
day in camp. We went there first to
have lesson in English. After that we
started to go every day because it was
very important for us. It was also good
to read some books and magazines or
sometimes to play table tennis or foot-
ball. We had cup in football, This cup
was between more groups maybe 10
groups. We played 2 weeks after that
we arrived to the final game and this
day was a very beautiful day. The first
three winner groups got medals and
some presents. It was good time for us
because we were busy every day so we
didn't feel the time. When the cup fin-
ished we returned to our English lesson
in Community room. In this time our
teacher started film club in the room.
She showed us one or two films every
day. And there were films for children
too. Sometimes she brought film for
only the young girls in camp.
Later a second cup started. But this time
with groups from Budapest. It was
good time for us too. After that she
asked us to make a small model boat
for Menedék. When more models were
finished we chose the be st one. The
work started in this ship in camp and
more people helped in this work.
There is one day in a week when other
two people come from Menedék to
play with all the children in camp. And
sometimes ali the children draw on the
ground outside, in front of the Com-
munity room. We can go to this room
to ask her to help us and more times to
translate our papers or read the news
for us.
Really, our time was very good and
very easy with community room because
everything we wanted was there.

Refugeefrom lraq living
in Bicske Reception Centre

OLTALOMKERESŐK 2002. OKTÓBER

Anio Sormiento of PHO, in (hor ge of
the Community Room proied in Worsow, tolked to

Abdi Gos, o re(ognized refugee from Somolio.
- How long have you been coming

here, to the community room?
- Oh, for two or three months. Two,

1 think:
- Why didn 't you come earlieri
- First 1didn't know it was here. Then

1 came once or twice and 1 thought
it's very far. You know, 1have to come
here 40 minutes by tram from the
place where I live. But then I thought
that instead of just sitting at home
1 could come here. You know, 1 don't
have any work.

- How do you like it here, then, Abdi
Gas?

- It's really a nice place, 1 really like it
here. Sometimes my colleagues also
come, and they ali say we didn't have
any pia ce like this before. Saki is
studying Polish here, he's been in
Poland only six months.

- And what are you doing here today?
- Oh, I'm coming to have my compu-

ter class.
- Is it useful?
- Yes, it's very useful. 1 have learned

already how to operate it and I'm prac-
ticing almost every day now. 1 also

read every issue of Newsweek and
Time, and Warsaw Voice, which are
available here.

- Will the computer course help you
to improve your life in Poland?

- 1 think I will have better chances to
find a job if 1know how to operate a
computer.

- Why do you think your colleagues
are not com ing here more often?

- Oh, most of them are working in the
bazaar. This is hard work - they have
to start very early, then in the after-
noon, after they finish, they are
already very tired, They would like
to come, to read, to talk, to meet
other friends, but they have to work.
And others, they don't come because
it is too far for them and they don't
have any money. Mostly they are
looking for jobs.

- If you could change somethirtg here,
what would you do?

- Maybe it could be closer to the centre
[of WarsawJ. Maybe the re would be
more people here then. But then
1 could not practice so much on the
computer.

What THEY think about the IRoom'
in Debrecen

Hossain (10, Afghanistan): "1 come
to the 'Room' every day with my broth-
ers to play on the computer. My
favourite is the football game. 1 also
like to paint and draw with félt-tip
pens and pencils. Ali 1 miss here is
some guns. I'm happy to be here
together with my friends and other
children. When I am not here, I am in
my room or 1play billiards in the Com-
munity Centre when there is a chance,
but most of the time the table is occu-
pied by adults."

Zoran (pseudonym, 49): "1 think the
'Room' is mainly for children but not
only for children. I also like to visit the
'Room' for its very good books and
newspapers, which 1 of ten borrow to
read them in rny room. But unfortu-
nately there are no books or magazines
for teenagers. 1 think they should also
read and learn something valuable.
1 like the way the staff works with the
children They will be adults one day,

It's good to see that European people
are very friendly with people from an
kinds of nations."

Elvis (12, Yugoslavia): "1have learnt
a lot here, especially how to use the
computer and 'Microsoft Word'. 1 also
met new friends here. People come to
the 'Room' to read books and newspa-
pers, watch vide os , play board games
and use the computer."

Elzana (15, Yugoslavia): "1 like to
visit the 'Children's Club', where we
can learn how to do handicrafts and
prepare nice things. My favorite is the
disco club."

Khatera, Zakhia (8, 7, sisters, Af-
ghanistan): "We like to be here
because it is nice to be here. We like
watching cartoons. Our favorite is
'Winnie-the-Pooh'. We also like paint-
ing . When we paint something nice we
can put it to the blackboard "

7
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An afterthought on my volunteer work in the
Polish Humanitarian Organization

1have been co-operating wim me Polish
Humanitarian Organization as a volun-
teer for 18 months. I've been helping
with the Community Room project run
by the Refugee Counseling Center.
First, I've been working in the PHO
office at Szpitalna St. dealing with orga-
nizational and 'technical' matters, and
second, I've been visi ting both bi-
weekly children's integration meetings
at Kickiego St. and everyday afternoon
adult refugee club activities there.
The office job is mostly organizing
entertainment and trips for refugee
and Polish children participatíng in the
children's club. 1 make phone calls to
cinernas, theatres or children's play-
grounds to ask for free entrance or a
discount for our group. 1 found that
generally we can count on people's
friendliness: it really doesn't happen
of ten that we are flatly refused. Re-

gardless of the size or financial stability
of those companies CI don't know them,
1just find them in the telephone direc-
tory), me usual response is "Ok, 1agree"
or" o problem, we are going to help,
of course". 1don't have to explain how
sweet those answers are to my ears
and to my heart. Every positive re-
sponse gives me a lot of personal satis-
factíon, making me feel it is worth
doing more. It is also a proof of human
friendliness and willingness to help.
Most ímportant, however, is that every
successfully arranged trip or cinema
show is a beam of light in the life of
our young club participants.
The children's club is the other place
where I'm active. During the biweekly
Saturday meetings 1 take care of chil-
dren of refugee and Polish families
together with other volunteers. The
main aim is to help those children inte-

Community work with the eyes of a volunteer
1 am a retired lawyer and bank em-
ployee, and since there are few worse
situations that 1could imagine than sit-
ting at home having nothing to do,
1have become a PHO volunteer in the
autumn of 200l.
1 have been participating in the activi-
ties of both children and adult refu-
gees' community rooms from the mo-
ment the programme was launched.
In the children's community room
my original 'assignment' was to be a
'grandma' , the other volunteers organ-
ísing activities for children being young
students. My task was togive a child
a hug, to talk when necessary, to cheer
them up, and also to teach them table
manners, keeping the room tidy etc. In
the end, 1 was taking part in all other
activities too: games, walks, shopping
for food to prepare Saturday lunches.
And those Saturday lunches! 1. . .1 That
is a wonderful real integration - cook-
ing together and then having the food
together, children and parents and us-
volunteers.
The work in the adult community room
is different. Except for talking to the
people, usually about their problems,
giving them a kind of mental support,
1 am involved in tutoring them how to

operate the computer, how to write a
letter, an application, etc. etc.
Whal have 1 gained? 1 must admit that
1 had never before met with refugees
so volunteering in the community room
taught me an important lesson. 1 have
learned a lot about other people's prob-
Ierns but am also experiencing many
other cultures. 1 have met many very
nice people, both refugees and other
volunteers. What took me by surprise,
although an edifying one, was that
most of the latter were young people,
students or young professionals. [... l
And the community room? 1 believe
that aplace like this is a very good
idea, for both children and adult refu-
gees. Children have a chance to make
new friends, practice their Polish, and
learn tolerance for difference. Adults
do too, just like their children. In addi-
tion, they feel they can share their
problems and get a sympathetic hear-
ing. And, of course, they can ga in a
new skill - using computers or operat-
ing a sewing machine. [... lThe pity is
only that not many of them have used
that opportunity and that regular visi-
tors are but a few.

Hanna Owczarek
PHO volunteer

grate with each other, which is some-
times extremely dífficult and needs
everyday contact between those little
representatives of different cultures.
1 think the problem is easier to over-
come exactly the way we do it - bright-
ening the days of little refugees and
showing them interesting ways of
spending their free time. When the
child feels safe, is made interested in
many new things and shown reasons
to feel happy, the integration process
is facilitated.
1am sure that for many of those we've
learned to call "our children", the com-
munity room is a place they like to
come to. Coming there even once can
mean a change, so 1 hope very much
that more children will benefit from
this project. There are many reasons,
most importantly financial, why for
some refugees coming to our commu-
nity room in the Praga district of War-
saw is not possible. There are mo-
ments when there are more volunteers
than children present and we feel our
efforts are useless. But we try not to be
discouraged. Even if but a few of them,
those children are really gaining some-
thing!
The small number of participants is
also a problem in the adult refugees'
community room, which 1 sometimes
attend. But thanks to coming there
1 met a refugee from Pakistan, whom
1 am now able to help sometimes. For
him visits in the community room at
Kickiego St. at least twice a week are
almost like a duty, despite rnany prob-
lems he has to overcome. I. .. l
When 1 was starting to write this text
1 was not sure what to write. But now
I've realized that working in the com-
munity room has been for me a great
source of knowledge and a reason for
many reflections. 1 gained invaluable
experience. 1would like to thank peo-
ple who gave me the chance to prove
myself on such an honourable ground
as helping people in need.

Kinga Eia/ek

Felelős szerkeszffi; dr. Tóth Judit
Kiadó: Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
VilI. évfolyam 11-12. szám 2002. november-december

Kártérítés a kiutazás
megakadályozása miatt?

Egy 39 éves grazí vállalkozó gépjármű-
kereskedéssei foglalkozott, és Zala me-
gyében bérelt ehhez egy ingatlant. A te-
lepülés egyik lakosa feljelentette, mert a
közöttük lévő elszámolási vitában az
osztrák vállalkozó állítólag bántalmazta
őt. A nagykanizsai rendőrkapitányság
súlyos testi sénés míatt elíndítou bünte-
tőeljárása keretében nyomban bevonták
a vállalkozó úllevelét, és a másfél éves
eljárás végéig, amely jogerősen fel-
mentette őt a vád alól, nem hagyhatta
el az országot. A férfinak súlyos kára
keletkezett e .,röghöz kötésból", például
befagyott a kinti árukészlete , a szer-
zödéseit visszamondták, és magas ka-
matot kellett fizetnie a felvett kölcsönei
után. Összesen 22 millió foriritos kárá-
nak megtérítését követeli a rendőr-
ségtől, az ügyészségtol és a bíróságtól,
no meg a feljelentőtől.

Ptk. 339. § (1) Államigazgatási
jogkörben okozott kárért a fe-
lelősséget csak akkor lehet meg-
állapítani, ha a kár rendes jog-
orvoslattal nem volt elhárítható,
illetőleg a károsult a kár elhá-
rítására alkalmas rendes jogor-
voslati lehetőségeket igénybe
vette. [...l
(3) Ezeket a szabályokat kell al-
kalmazni a bírósági és ügyészsé-
gí jogkörben okozott kárért való
felelősségre is, ha a jogszabály
másként nem rendelkezik.

1\ megyei főügyészség szóvivője
nyomban leszögezte, hogy nincs a ké-

relemnek jogalapja. A per eredménye a
hazai joggyakorlat fényében valóban
kétséges, ahogy ezt a Köles Tibor szer-
késztette, Az államigazgatási jogkár-
ben okozott kár megtérítésecímű könyv
jogesetei is tanúsítják (HVG-ORAC,
1995). Az egyébként igen hasznos kö-
tetben alig találunk olyan esetet, amely-
ben az állam a saját szervei által, köz-
hatalmi tevékenysége során okozott
kárért helytállásra kényszerült volna
magánszemélyekkel szemben.

A foglalkoztatási szolgálat átalakítása
A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter új rendelete [4/2002. (X. 17.)
FMM rendeletI részletesen szabályozza
az átalakított foglalkoztatási szolgálat
működését. A szolgálat egységei a kő-
vetkezők:
• Minisztérium: irányítja például a Fog-

lalkoztatási Hivatalt.
• Foglalkoztatási Hivatal: szakmailag

irányítja a fővárosi/megyei munka-
ügyi központokat, valamint a munka-
erő-fejlesztő- és -képző kezponto-
kat, meghatározza a központok ha-
tósági és szolgáltató tevékenységére
vonatkozó adargyűjtési rendszert,
hatósági jogkörében végrehajtja pél-
dául a kétoldalú munkaügyi egyezmé-
nyekből és az ILO-tagságból fakadó
feladatokat, dönt fellebbezési ügyek-
ben, elősegíti az EU Foglalkoztatási
Szolgálatához (EURES) való csatla-
kozást.

• fővárosi!megyei munkaügyi köz-
pontok: irányítják kirendeltségeik
tevékenységét, beleértve a foglal-
koztatási rehabilitációs feladatokat,
működtetik a munkanélküli-ellátó
rendszert, együttműködnek más ha-
tóságokkal, valamint egyéb (például
civil) szervezetekkel, hatósági jog-
körben egyes foglalkoztatást elő-
segítő támogatásokról döntenek, így
az önfoglalkoztatóvá válás támoga-
tásáról.

• Munkaügyi kirendeltségek: ügyfél-
szolgálati irodát hozhatnak létre, mű-
ködésük körzetí (a rendelet mellék-
lete felsorolja, mely kirendellséghez
mely települések lakói tartoznak).
A fővárosban összesen tíz kirendelt-
ség működik, így két-három kerület
tartozik egy-egy kirendeltséghez.
Egész Budapest telületére kiterjedő
az illetékessége a hajléktalanokkal,
a fiatal munkavállalókkal és az állás-
talan diplomásokkal kapcsolaros ki-
rendeltségnek.
Vajon a menekültek, befogadottak

munkakeresését melyik kirendeltség-
nél lehetne elkezdeni? A befogadó-
állomás vagy a lakóhely szerinti kiren-

pedig szerenesés új évet leiuánunh! deltségen, esetleg az állástalan diplo-
?,>ij , mások, netán a fiatal munkavállalók
~~'&,1W"~~~~~~~_ ~~~ irodájában?

~

Minden kedves olvasónknak boldog) I
:~'amenekülteknek és befogadottaknak I

m



A befogadóállomások nagyobb önállósága
A 2000-től működő Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
es a menekülteket befogadó állomások viszonya 2001-ben
már módosult, és egy éveiteltével, 2003 januárjától ismét
változik. A befogadóállomások "részben önállóan gazdál-
kodó, részjogkörrel rendelkező" költségvetési szervekből
na gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel önál-
lóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogo-
sultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezővé" válnak
[214/2002 ex 17.) kormányrendeletl. Ez bizonyára nagyobb
mozgásteret és felelősséget jelent, bár továbbra is a belügy-
miniszter irányítja az állomásokat a hivatalon keresztül, a hi-
vatal pedig "működteti és felügyeli" az állomásokat, sőt az

ottani tartózkodási szabályokat is megállapítja (1997. évi
CXXXIX. törvény, 24-25. §), nem is szólva az SZMSZ, a há-
zirend jóváhagyásáról, egyes munkáltatói jogokról. Szakma-
ilag az egyes tárcák is felügyelik az állomásokat, így aligha
világos, miben is dönthetnek érdemben. Kár, hogy sem ezt,
sem feladataikat nem tartották olyan fontosnak, hogy azo-
kat a mainál bővebben, az ismétlésektől mentesen, egyér-
telműen és valóban számon kérhetően rendezzék. Talán
nem felesleges összefoglalni, mit tudhatunk meg a hatályos
szabályozás teljes áttanulmányozását követően a nap 24
órájában folyamatosan üzemelő befogadóállomások tevé-
kenységérő1.

Elhelyezést, szállást nyújt a kérelmezőknek

Tartózkodási helyként szolgál (kötelezően, életvitelszerűen) a menedéket kérőnek az eljárás alatt
1997. évi CXXXIX.törvény 16. §, 19. §
172/2001. (IX. 26.) Korm. r. 10. §
170/2001. (IX. 26.) Korm. r. 61. §

Átvizsgálja a külföldi ruházatát, csomagját a befogadása előtt
1997. évi CXXXIX.törvény 27. §
24/2001. (XI. 21.) BM r. 5. § (3)

A kérelmezőt elkülöníti a közegészségügyi szűrés végéig 172/2001. (IX. 26.) Korm. r. 12. §
24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §, 5. §

Ellátást, szállást nyújt a menekülteknek, menedékeseknek (ideértve a napi háromszori étkezést,
étkező- és tisztasági felszerelést, ágyat, ágyneműt, szekrényt, ruházatot, folyamatos melegvíz.ellátást,
WC-hasmálatot havi költő énzt 14 éven felülieknek ha nem sértik me a házirendet)

1997. évi CXXXIX.törvény 27. §
25/1998. (II. 18.) Korm. r. 2. § (2), 7. §
24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. § (1) 5. §

Menekültnek szállást, tartózkodási lehetőséget nyújt 12 hónapig, de fogyatékosnak, betegnek vagy 65. éven felülieknek
határidő nélkül

25/1998. (II. 18.) Korm. r. 9. §

Értesítést kap a rendőrségtől, határőrségtől az állomásra irányított (potenciális) kérelmezőről 1997. évi CXXXIX.törvény 30. §
172/2001. (IX. 26.) Korm. r. 2. § (3)

Rendezett körülményeket nyújt a (menekültü yi) hatósá i eljárást folytató hatósá oknak
Szervezi a kérelmezők, menekültek, menedékesek szabadidejének hasznos eltöltését

1997. évi CXXXIX.törvény 27. §
24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §

24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §A vallásgyakorláshoz helyet biztosít a kérelmezőknek, menekülteknek, menedékeseknek
1997. évi CXXXIX.törvény 27. §
24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §Megadja a minimális támogatást a menekültek, menedékesek társadalmi beilleszkedéséhez

25/1998. (II. 18.) Korm. r. 1. §Részt vesz a kérelmezők, menekültek, menedékesek létfenntartási feltételeinek megteremtésében,
társadalmi beilleszkedésük elősegítésében (állami feladat ellátása)
Tájékoztatja (az általuk értett nyelven) jogaikról, kötelezettségeikről, a közérdekű tudnivalókról
(beleértve a házirendet is) a menekülteket, menedékeseket

1997. évi CXXXIX.törvény 27. §
24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §, 8. §

A menedéket kérőt foglalkoztathatja 1997. évi CXXXIX.törvény 16. §, 19. §

Elősegíti a menekültek, menedékesek foglalkoztatását
49/1999. (Ill. 26.) Korm. r. 1. § (2)Közmunkaprogram keretében munkaalkalmat teremt az állomáson elhelyezett befogadottoknak
1997. évi CXXXIX.törvény 27. §

Háziorvosi ellátást biztosít a kérelmezőknek és a menedékeseknek 25/1998. (11.18.) Korm. r. 12. §
24/2001. (XI.21.) BM r. 3. §

24/2001. (XI. 21.) BM r. 7. § (1)
letéteményesként őrzi az elhelyezettek pénzét, értéktár yait 24/2001. (XI. 21.) BM r. 6. §
Elbírálja az elhelyezéssei, ellátással kapcsolatos panaszokat

Elősegíti a (volt) menekültek, menedékesek hozotérését 1997. évi CXXXIX.törvény 27. §
24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §

Elősegíti a menekültek, menedéke sek harmadik országba való továbbtelepülését 1997. évi CXXXIX.törvény 27. §
24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §

1997. évi CXXXIX.törvény 26. §Együttműködik a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az érintett állami szervekkel,
ennek keretében tájékoztatja ezeket saját működésének tapasztalatairól
Együttműködik az egyházakkal, a rendvédelmi szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálattal 24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §

Személyes adatokat kezel az állomáson elhelyezettekről 1997. évi CXXXIX.törvény 52. §
24/2001. (XI. 21.) BMr.3. §

Nyilvántartást vezet az állomás által nyújtott ellátásokról, támogatásokról
24/2001. (XI. 21.) BM r. 3. §
1997. évi CXXXIX.törvény 52. §

Adatot szolgáltat az ellátottakról a BÁH-nak
Nyilvántartást vezet az adományokról és felhasmálásukról 25/1998. (II. 18.) Korm. r. 32. §

A gyermek védelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása az alaptevékenység keretén belül
(gyermekvédelmi intézmény kísérő nélküli kiskorúak számára)
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Közegészségügyi követelmények teljesítése

25/1998. (II. 18.) Korm. r. 32. §

1991. évi XI. törvény 15. §
18/1998. (VI. 3.) NM r.

Adományokat elfogad és felhasznál (az adományozó szándéka szerint)
Együttműködési megállapodást köthet helyi önkormányzattal 38/1998. (IX. 4.) BMr.
Integrációs központként működik (nem tudni, mit jelent), ha o BÁHerre jelöli ki 25/1998. (II. 18.) Korm. r. 30. § (3)

1989 óta ez persze jelentős szabályozási eredmény, de ahhoz,
hogya befogadó állomások igazi funkcióit rendezzék, még
nem elegendő. Vajon ki emlékszik, hogy egykor milyen célo-
kat tűztek ki a befogadóállomásokkal kapcsolatosan? Az ENSZ
Menekültügyi Főbiztosságával kötött Megállapodásban

0989/6. nemzetközi szerződés a belügyminisztertól) foglaltak
jelentős része még ma is aktuális, ezért célszerű felidézni a do-
kumentumot. (A szövegközí dólt betűs kiemeléssel kívánjuk
felhívni a figyelmet a máig egyáltalán nem vagy csak részlege-
sen megfogalmazott és megvalósított célokra.)

MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya

és az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Föbiztossága között

A TÁMOGATÁS NAGYSÁGA: " ... és amelynek értelmében a Fő- vizsgálatok, tüdőröntgen és EKG céljaira. Ez alátámasztja
biztosság 3 472 231 US dollár összegű kezdeti hozzájárulást azokat a terveket, amelyek az ilyen buszok jelenlegi állo-
állapított meg a program összes követelményeinek kielé- mányának kibővítésére irányulnak, ezek jelenleg nehezen
gítésére, amely teljes összeg várhatóan 4 937 755 US dollár, hozzáférhető falukat és gyárakat szolgálnak ki." A Megál-
a maradék összeg a megfelelő időben válik hozzáférhetővé, lapodás céljai közt szerepel a menedék nyújtása, valamint
a pénzalapok rendelkezésre állóságának függvényében." "a szűkölködő menekültek számára lehetővé tenni azt,

A FELHASINALASI MODJA: A magyar fél "gondoskodik arról, hogy kihasználják a Kormány lakbértámogatásának elő-
hogya szerződések odaítélésénél és az áruk, felszerelések, nyeit. Magyarországon a fő problémát a menekültek teljes
más árucikkek és szolgáltatások jelen Megállapodással beilleszkedésénél a lakásh iány jelenti, amely különösen a
összhangban levő megvételénél vagy kölcsönzésénél fi- városokban és azok körül jelentős. Bár a városi területeken
gyelembe veszi azt az elvet, hogy az odaítélést az áraján- a munkaerőpiac elegendő munkahelyet kínál a munkaképes
latok vagy renderek versenyeztetése utáni kiértékelés korban lévő menekültek nagy többségének, a lakáspiac
alapján kellvégrehajtani". eléggé szűk, és a kereslet-kínálat törvényei uralják. Követ-

A TAMOGATAS IDEJE: "A jelen Megállapodás által megszabott kezésképpen a lakbérek költségkihatása igen nagy. Amiatt,
programot úgy kell tekinteni, hogy az 0989. június 1-jén) hogya pénzalapok hiányt mutatnak alakbértámogatások
kezdődik és (1989. december 31-én) zárul le ." kormányforrásokból történő kielégítésében, 1989-ben pénz-

A TÁMOGATÁS CÉUA: " ... az, hogy elősegítse megfelelő fogadó eszközöket táplálnak a lakásalapba, amelyek a menekültek
és regisztráló lehetőségek létrehozását azon menedékjogot segítését lehetövé teszik." Önálló pont foglalkozik a "be-
kérők számára, akik belépnek a Magyar Népköztársaság te- fogadóállomások átalakításával". "Három befogadóállomás
rületére, és a menekültek helyi beilleszkedésének elősegítése." létesül, egy-egy Hajdúszoboszlón, Békéscsabán és Bics-
Ennek bizonyítása a nyilvántartásokkal történik, így "azon kén. Jóllehet a befogadóépületek már rendelkezésre állnak,
menedékjogkérők száma, akiket felvesznek a fogadóköz- megfelelő átalakító, javító, rendbe hozó és az egészségügyi
pontokba, azon menekültek száma, akiket segítségben része- feltételeket javító tevékenységeket kell végezni.
sitenek a lakáshoz jutás területen, helyi beilleszkedésük aj Annak érdekében, hogy lehetövé válj on a befoga-
előmozdítása érdekében". További cél "az egészségügyi dóállomások számára menedékjogkérők és menekültek
szűrés, orvosi kezelés és gondozás a menedékjogkérők es fogadása átlagos an és ideiglenesen kéthetes időtartamra,
menekültek vonatkozásában. A menedékjogkérők és a ezeket úgy kell átalakítani, hogy lehetővé tegye a rnene-
menekültek a fogadóközpontokban általános fizika felmé- kültek számára 8.

résben, tuberkulózis és szervezeti élősködő szűrésben és - regisztrálást (bejelentkezést),
elektrokardiográfíás vizsgálatban részesülnek, már ami a fel- - tartózkodási és munkaengedélyek beszerzését;
nőtteket illeti, a gyermekek szükség szerint immunizálást - a megfelelő munkalehetőség biztosítását;
kapnak, a nők pedig nőgyógyászati szürés ben részesül- - a kezdeti anyagi segítségnyújtás biztosítását (például lak-
nek. A Fóbiztosság gondoskodik arról a kis mennyiségű bértámogatás formájában);
elsősegély-ellátásról és írószerról, amelyek a befogadóköz- - csatlakozást az országos társadalombiztosítási rendszerhez;
pontok egészségügyi tevékenységeihez szükségesek, 1989 - egészségügyi szűrésben, oltásokban, pszichológiai-szo-
végéig. A Kormány vállalja azon egészségügyi személyzet ciális tanácsadásokban való részvételt.
munkabérének kifizetését, akik a menekülteket befogadó b) Ezenkívül a befogadóállomásokat felszerelik számítógé-
állomásokon Catovábbiakban: befogadóállomásokon) a szű- pes rendszerrel, amely lehetővé teszi a budapesti központi
rést elvégzik A kezpontok olyan eszközökkel lesznek felsze- információs központtal az információs, távbeszélő és telex-
relve, amelyek az alapvető elsősegélyhez és pszichikai-szoci- kapcsolatot, továbbá ügyvitel-technikai berendezésekkel."
ális tanácsadáshozszükségesek az érkezők számára, mielőtt A közösségi szolgáltatások része "megfelelő szociális lehető-

azok áthelyezése végső lakásaikba megtörténik, és a mene- ségek biztosítása a befogadóállomásokon. Alapvető szociális
kültek számára rendelkezésre áll az országos egészségügyi eszközök, így pl játékok a gyermekek játszóhelyisége szá-
rendszer is arra az esetre, ha bármilyen további igényük len- mára, felszerelések a diétás konyha számára (ez törvény által
ne. Az országos egészségügyi rendszerre gyakorolt hatás előírt kötelezetiség), könyvtári könyvek, egyszerű sport- és
kompenzálására, korlátozott méretekben kórházi berendeze- szórakoztató felszerelések, valamint nyilvános telefonok áll-
sek biztosítására kerül sor. A Fóbiztosság pénzügyi segítség- janak rendelkezésre az új érkezők számára a befogadó-
nyújtása három mobil szűrőegység beszerzésére terjed ki, au- állomáson" Végül kiemeljük, hogy cél .elösegítení a mene-
tóbuszok formájában, ezek fel lesznek szerelve laboratóriumi kültek beilleszkedését az országos oktató programokba" .
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Diákmigráció
Az Egyesült Világ Kollégiumok nemzetközi hálózata november közepén rende-
zett konferenciát Budapesten (Népszabadság, 2002. november 16.) A mintegy
80 országban működő, nonprofit szervezeteket tömörítő együttműködés révén
1979 óta csak Magyarországról majdnem kétszáz 17-18 éves diák tanulhatott
két-két évet külföldön.

A tanulókat az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen szakonkénti
első tíz helyezett közül választják ki
májusonként. Az ösztöndíjak odaítéle-
sénél nem veszik figyelembe a diákok
vallási, nemzetiségi hovatartozását
vagy anyagi helyzetét, csupán ráter-
mettségüket, nyitottságukat és persze
nyelvtudásukat. A kétéves tanulmányi
idő alatt a szállás és a tandíj költségeit
a fogadó iskola állja, míg az utazást és
a zsebpénzt a magyarországi Egyesült
Világ Kollégiumok Magyarországi
Egyesülete, az oktatási tárca segítségé-
vel. Magyarországra is legalább hetven
országból érkeznek diákok.

Hány külföldi diák tanul a felső-
oktatásban' Az Oktatási Minisztérium
adatai szerint a 200l/2002-es tanévben
(frissebb adat nincs) összesen 11 783 fő,
amely az összes hallgató 3,4 százaléka.
A legtöbben a következő országokból
érkeztek:

Az évek óta itt-tartózkodó külföldi
diákok beszámolója már sokkal kevés-
bé ünnepélyes, és megérne egy önálló
konferenciát. A Népszabadság tudósí-
tója beszélgetett a hazánkban tanuló
tucatnyi külföldi egyetemistával (Nép-
szabadság, 2002. november 6.).

"Szinte nincs olyan nap, hogy ne hal-
lanám a metrón: büdös sárga, irány haza,
néha még durvábbakar is. Egyszer meg-
kérdeztem, mi bajuk van velem, mire a
szájuk elé kaptak, és csak annyit mond-
tak: jé, ez tud magyaruli Hát persze hogy
tudoki Itt élek már tizenkét éve! Sokan
nem értenek magyarul, mégis érzik, ho-
gyan vélekednek róluk az itteniek"

4

"Ha az embert nem faragták elég ke-
mény fából, akkor mások élvezettel
nyomorgatják. Engem is megpróbáltak
már párszor kikészíteni, de még itt va-
gyok A magyarok gondolkodásmódja
egy kapitalista országból érkezett em-
bernek bizarrnak tünik. Itt rutin, hogy
az ember fizet egy szolgáltatásért, és a
szolgáltató úgy viselkedik, mintha ke-
gyet gyakorolna. Így bánnak az ember-
rel az egyetemen és az üzletekben is.
Néha tényleg nem tudom, hogy csak
butaságból teszik, vagy valóban azt hi-
szik, igazuk van" - mondja az izraeli
medikus.

"A bárokban, szórakozóhelyeken is
mintha csak a sör lenne a fontos, és
nem az asztal, amelyre leteszik. Min-
den bezár szombat délután, vasárnap
sokan ki sem nyitnak. Hétköznap a
boltok, intézmények, posták nagy
többsége öt óra körül már zár, így aki
munkából hazafelé szeretné elintézni a
dolgait, már nem tudja" - vélekedik a
litván egyetemista.

"Itt már mindenkinek csak a pénz
számít, az egyetem is olyan, mint egy
gyár. Csak az számít, mennyit fizetsz,
és nem a tudás. A pénzedért nem
kapsz annyit, amennyit elvárhatnál. Az
egyetemen is csak a stresszt gerjesztik,
a nagy semmiért cserébe. Először kel-
lett tapasztalnom, hogy hazugnak tar-
tanak, csak mert külföldi vagyok" - pa-
naszkodik a perzsa hallgató.

"Az arab vagy színes bőrű diákok-
nak persze nehezebb a dolguk. Elő-
fordul, hogya hatóságok egy nap
többször igazoitatják őket. Színes bőrű
barátaim sokat panaszkodnak az or-
szágra: csak mert színesek, állandóan
leszólítják őket, megállítják a rend-
őrök Engem csak akkor igazoltatnak,
ha velük vagyok" - mondja az angol
pszichológushallgató.

"Én itt születtem, de nyolcéves ko-
romban visszaköltöztünk Ecuadorba,
jól beszélek magyarul. A magyarok
harapósak, depressziósok, én még
nem tapasztaltam az idegengyűlöle-
tet, kivéve, amikor lecigányoznak,
amely nem ritka eset. A dél-amerikai-
akat és az indiaiakat gyakran romának
nézik az utcán."

"Kár, hogy itt megengedett az anti-
szemitizmus. Már megszoktam, hogy

a magyar srácok a viták során előbb-
utóbb tudatják velem: csak egy büdös
zsidó vagyok Szomorú, hogya magyar
nyelvbe a zsidó szó pejoratív jelzőként
épült be" - állapítja meg egy Izraelben
felnőtt, innen elszármazott fiú.

"Itt a külföldiek közül a kínaíaknak
a legnehezebb a sorsuk. Abelvárosban
gyakran érik őket atrocitások. Talán
azért haragszanak mind a hivatalos
szervek, mind az átlagemberek ránk,
mert a múltban sok bajt okoztak az
üzletelő kínaíak. Az árusok nagy több-
sége iskolázatlan. A hivatalos szervek
pedig olyan szabályokat alkotnak,
amelyek a kínaiakat egy kalap alá ve-
szik, nem tesznek különbséget a gaz-
emberek és a művelt diákok között.
Igazából nem vagyok Attila, csak 01-
vastam. hogyamagyarok ősei és a
hunok is Ázsiából jöttek, és tavaly fel-
vettem ezt a nevet. De hiába a rokon-
ság, mégsem maradhatok. Miután
megszereztem a Közgázon a diplo-
mát, Amerikába megyek, az emigráns-
ország. Magyarország nem az. Egy ki-
nai pszichológus barátnőm már hat
éve él itt, de egyszeruen elképzelhetet-
len, hogy munkát kapjon. Itt a boldo-
gulás egyetlen kulcsa még mindig az
ismeretség. Ezenkívül, ennek a nem-
zetnek olyan gazdag a történelme,
hogy sohasem tudnám átlátni. Ahhoz,
hogy egy országba be tudjak illesz-
kedni, a kultúrát is ismernem kell,
nemcsak a nyelvet."

"Furcsán reagálnak, ha oroszul pró-
bálok vásárolni. Tudom, ez a nyelv
rossz emlékeket elevenít fel, főleg az
idősebbekben, de az embert nem sza-
bad megítélni a nyelve alapján. Az
egyetem olyan, mint egy olvasztóté-
gely. Itt a kultúrák békésen megférnek
egymás mellett" - mondja az ukrán
lánya CEU-n.

"Az utca embere nem ért angolul, de
még a vendéglátósok sem. Hiába pró-
bálunk, már nem is merünk angolul se-
gítséget kérni, mert a válasz mindig
"nem tudorn-l Idegesítő, hogy még csak
meg sem próbálnak segíteni. Tizenhat,
tizenhét éves fiatalok sem tudnak egy-
szerü angol kérdésekre válaszolni. Ez
is jelzi, hogy ez a társadalom még nem
eléggé nyitott más kultúrák felé; és ah-
hoz, hogy az ország Európához tartoz-
zon, az angol nyelv ismerete követel-
mény" - mondja a norvég Nina.

"A világon mindenütt igyekeznek
megismerni az angolt, itt viszont a kűl-
földi szemére hányják, miért nem tanul
meg magyarul."

"Szerintem minden diáknak meg
kellene tanulnia magyarul."
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..A magyar diákok gyakran érzik úgy,
hogya külföldiek képzése az ő rovásuk-
ra történik. Mivel a magyar végzősök szá-
mára is kevés a munkalehetőség, nem
akarják, hogya külföldiek itt maradhas-
sanak dolgozni. Nemrég beszéltünk ez
ugyben az illetékes állami szervekkel,
a tárgyalások már folynak" - ismerteti a
helyzetet kiváló magyarsággal a orvosi
egyetem angol tagozatos diákjait tömö-
rítő szelvezet vezetője. egy ciprusi fiú.

uA legtöbb diák nem akar maradni.
Ha több ösztöndíj lenne, akkor okosabb
kínaiak is jönnének, nemcsak árusok,
és ha a törvények is barátságosabbak
volnának. talán itt maradnának. De
egyelőre még csak Amerika vagy Anglia
a két előre látható agyelszívó."

"Az egyetemek többsége még mindig
a múlt rezsimben megszokonak szerint
működik. Ezek nem praktikusak, lé-
nyegük, hogy minél több embert fog-
lalkoztassanak. Mondok egy egyszerű
példát: két anatómiai intézet van, két
teljesen különbözó helyen, mikor egy
is elég lenne, kevesebb emberrel. Töb-
bet kéne törődni a visszajelzésekkel, a
szolgáltatások minőségéveI, az elége-
dettség mértékével. Ezek fejlődésre sar-
kallnák az intézményeket. A többször
előforduló gondok intézésére illetékes
szerveket kellene kialakítani, amelyek-
hez nyugodtan fordulhatna az ember."

"Egyes előadások anyaga nem válto-
zott évtizedek óta. Mikor megjegyez-
zük, hogya tudomány változásához
kellene a tanmenetet igazítani. így rea-
gálnak »rnár harminc éve ezt oktat juk,
és bevált, ha nem tetszik. el lehet men-
ni máshová«. A szemináriumi órákon
sosem kapunk elég anyagot. Szeretném
tudni, rni történik az évi tízezer dollár-
ral. amennyit fejenként befizetünk. Vá-
lasz és megfelelő ellátás hiányában mi
is szkeptikusok maradunk a magyarok -
kal szemben."

Munka külföldön
Nem egyszerü a válasz arra a kérdésre, miért mentek, mennek vagy mennének
külföldre dolgozni a magyarok. Például a Radiológiai és Onkoterápiás Klinika
igazgatója szerint az orvosegyetemet végzettek mintegy harminc százaléka
eltünik, elmegy gyógyszerügynöknek vagy zöldségesnek (Népszabadság, 2002.
november 12.).
Ez nagy luxus, mert a képzés drága. Az
EU-csatlakozással nagy nehézségekkel
kell egyébként is szembenézniük az
orvosoknak. A meglévő szabályok
szerint ugyanis csak akkor praktizálhat
valaki, ha öt év alatt megfelelő számú
kreditpontot gyűjt össze. A pontokat
tanfolyamokon, kongresszusokon va-
ló részvétellel, tudományos publikáci-
ókkal, előadásokkal lehet megszerez-
ni. Ez mind pénzbe kerül. Nehéz el-
képzelni, hogy egy szakemberhiány-
nyal, súlyos gazdálkodási gondokkal
küszködő intézményben, ha egy fiatal
kolléga bejelenti a föorvosnak, hogya
napi munkából kilépve szeretne két-
hetes kreditporitos kurzuson részt
venni, akkor minden további nélkül
azt a választ kapja: "Rendben." Az
igazgató szerint az orvosi szakmák
közül a legrosszabb helyzetben a pato-
lógia, az igazságügyi orvostan, a labo-
ratóriumi szakág, a sugárterápia és a
radiológia van. Magyarországon ma
1300 radiológus dolgozik, ám ez a lét-
szám a mostani ellátási rendszer mel-
lett csak szúkösen elégséges. A teljes
létszámon belül a .húzó" középosztály
csak 246 fővel képviselteti magát. Az
idősebbek távozásával és az utánpót-
lás elmaradásával számolva valószínű-
síthető tehát a növekvő szakemberhi-
ány, amit súlyosbít, hogy évente 10-15
radiológus már most is külföldre megy
dolgozni. Ausztriában a miénkhez ha-
sonló méretű intézményben négy MRI
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van - nálunk, az ország egyik legna-
gyobb oktató intézményében egy sincs.
Az egész országban összesen húsz van,
de abból a fele elavultnak tekinthető.
Százéves épületekben pöfögnek itt a
diagnosztikában használatos gépek,
elavult infrastruktúra mellett folyik a
magas szintű gyógyítás és oktatás. Még
az is elképzelhető, hogya Korányi ide-
jében odaprüszkölt baktériumot a va-
kolatból ki lehetne tenyészteni, mert
eddig nem verték le rendesen, legfel-
jebb lefestették. ..

A tudomány napján az MTA fő-
titkára sem festett túl rózsás képet.
Például az akadémiai kutatóhelyeken
komoly nehézség a jól teljesítő fiata-
lok megtartása, itthon tartása, noha a
kutatók kerösszetétele igen kedve-
zőtlen: a kutatók hetven százaléka
negyven év feletti.

Az uniós tárgyalások vége felé az lát-
szik, hogya magyar munkavállalókkal
szemben Írország minden korlátozás
nélkül megnyitja a munkaerőpiac or a
csatlakozás első napjától kezdve. Hol-
landia, Dánia, Svédország szintén libe-
rális álláspontot foglal el, de fenntartják
a jogot, hogy túl sok munkavállaló be-
áramlása esetén, végső esetben, védő-
intézkedéseket vezessenek be. Olasz-
ország, Spanyolország, Görögország
szóban már jelezte a liberalizálást,
feltehetően a végső esetben a védő in-
tézkedések lehetőségének fenntartá-
sával, de ezt írásban még nem erő-
sítették meg. Portugália és Luxemburg
még kivár. Franciaország, Belgium, az
Egyesült Királyság és Finnország két-
éves átmeneti korlátozást kíván beve-
zetni, különböző módokon. Például a
britek a diákok munka vállalását meg-
könnyítenék. Ausztria és Németország
szeretné kihasználni a maximális kor-
látozási lehetőségeket: a csatlakozást
követő két évben saját nemzeti szabá-
lyai szerint "szűrné meg a jelentke-
zőket", ezt követően három évig, az
elemzett helyzet függvényében, még
fenntarthatná az előző rezsimet, és
újabb két évig pedig csak akkor ma-
radhatna fenn a korlátozás, ha bizo-
nyíthatóan zavart okozna a magyarok
jelenléte az ottani munkaerőpiacon.
E két országgal a meglévő kétoldalú
munkaügyi szerződések valószínűleg
fennmaradnak.
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A hónap idézete
A magyar és az európai történelem
bőséges példával igazolta, hogya
kollektív büntetés, egy nép bűnös-
nek vagy - ahogy manapság ezt ki-
fejezik - terroristának bélyegzése
csak a gyűlölködés, a békétlenség
magvait hinti el. És mégis, nem ta-
nulunk a történelemból. A csecsen
menekülteket ugyan befogadták
Grúziában, de sorsuk reménytelen-
nek látszik, mert a Pankiszi-völ-
gyet, ahol málló vakolatú házak-
ban élnek, mindenki a terrorizmus
menedékének tekinti. A magyar tu-
dósítót is így fogadták: "Nézzen
csak ránk' Az oroszok szerint mi
lennénk a terroristák. Holott a világ
legnagyobb terroristája maga Putyin.
Az ő parancsára lőttek nökre és
gyerekekre. Miközben menekül-
tunk, tizenhat rakéta csapódott be
- kiabálják mindenfelől. Az indula-
tok érthetőek, a kényszerű szám-
űzetés immár harmadik éve tart, és
remény sincs arra, hogy ezek az
emberek belátható időn belül visz-
szaterhessenek az otthonaikba.
A menekültek E TSZ-segélyekből
tengődnek: kéthavonta egyszer
27 kilogramm liszt, másfél liter olaj,
három és fél kiló bab és egy kiló
cukor a fejadag. Nyomorúságukat
csa k fokozza, hogy - akárcsak
egész Grúziában - itt is gyakoriak
az áramszünetek." (Népszabadság,
2002. november 16.)

Ada Juridicaet Politica
A Szegedi Tudományegyetem jogi kara
kiadványának (Acta juridica et Politica)
legújabb száma a nemrég elhunyt Nagy
Károly nemzetközi jogászprofesszor
elötti tisztelgés. A kötetben olvasható
Blutrrian László írása arról, mennyire
kevéssé van jelen a nemzetközi jog,
köztük az emberi jogok a hazai bírósá-
gok gyakorlatában. Bodnár László azt
elemzi, hogy nemzetközi jogi szem-
pontból mi a jelentősége az 01'-
bán-Nástase-paktumna k. Felföldi Eni-
kő a határon túli magyarok oktatási és
kulturális kedvezményeinek jogi jelle-
géről szól, összevetve azt a státustör-
vény rendelkezéseivel. Lamm Vanda a
Nemzetközi Bíróság szerepét elemzi
a délszlá v háborút követöen, különös
figyelemmel a genocídiumra. Tóthjudit
arra keresi a választ, vajon jeg-e a kon-
zuli védelemhez való jog, mert a nem-
zetközi és különösen a hazai szabályo-
zás erre kevéssé nyújt biztosítékokat
a külföldön segítségre szoruló magyar
állampolgárok számára.
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Konferenciák
• A Menedék Egyesület a Brit Nagykö-
vetség és a Szeparált Gyerekek Európá-
ban Program anyagi támogatásával fél-
éves projektet indított 2002. szeptern-
berétó1. Ennek keretében 2002. október
28-29-én Debrecenben, a befogadóállo-
máson rendeztük meg a .Külföldi gye-
rekek a magyar gyermekvédelemben"
címü konferenciát, amelyen részt vett
13, gyermekvédelmi feladatokat ellátó
helyi intézmény. A gyermekvédelmi
munkatársak láthatták, milyen körűlmé-
nyek között élnek a menekültek a befo-
gadóállomáson. A szeminárium elérte
célját, azaz hasznos ismereteket nyújtott
a szakembereknek a külföldi gyerekek
helyzetéró1, csökkentve az esetleges in-
kompetencia-érzésüket egyerekcsoport
eseteivel szemben. Aktívan vettek részt
a részben kit.alált gyermekvédelmi ese-
tek feldolgozásában, amely alkalmat
adott a közös gondolkozásra, a saját
r.apasztalatok felhasználására és az új
ismeretek hasznosítására. A projekt
megvalósítása során szemináriumot
szervezünk a bicskei helyi szervezetek-
nek is, majd a két szeminárium tapaszta-
latai alapján információs-képzési anya-
got állítunk össze, hogy felkínáljuk azt
a téma iránt érdeklődő és/vagy érintett,
gyermekvédelemben tevékenykedő in-
tézmények szakembereinek. Az állomás
csellengő, bámészkodó gyermekei is
örültek a rende zvénynek , mert vende-
gül láttuk őket a szendvicsekből és
süteményekből. Reméljük, ennél többet
éreznek meg a gyermekvédelmi gon-
doskodásból a jövőben.

- Emricb Kriszta=

szerünkön belül a kirendelt védő eljá-
rása nem véd meg a hatósági túlkapá-
sokkal és tévedésekkel szemben"
(üBH 6564/1996), már akkor felmerült
a legsürgősebb tennivalók egész sora.

• A Teleki László Alapítvány 2002. no-
vember 7-én arról szelvezett konferen-
ciát, miként hatottak a közép-európai
változások a népesség létszámára, ösz-
szetételére . Elsősorban a népszámlá-
lások tükrében vizsgáltak az etnikai
arányok módosulását a környező or-
szágokban élő magyarokat illetően. Sik
Endre előadása a nemzetközi vándor-
lás potenciális szerepét is áttekintette.

• A Szegedi Tudományegyetem Állam
és Jogtudományi Kara a Csongrád Me-
gyei Bírósággal, a Brit Nagykövetség-
gel és egy angol alapítvánnyal össze-
fogva 2002. november 11-12-én jog-
esetmegoldással, vitákkal egybekötött
szemináriumot tartott gyakorló bírák-
nak, joghallgatóknak és oktatóknak
A témák közt szerepeltek az emberi jo-
gok a közösségi jog rendszerében, a
személyek szabad mozgása, az európai
állampolgárság és a diszkrimináció ti-
lalma. Például felmerült az a kérdés,
milyen következményekkel jár majd,
ha a hazai bírák távol tartják magukat
a nemzetközi jog (nemzetközi, emberi
jogi fórumok által kialakított eset jog,
más részes államok joggyakor!ata) al-
kalmazásától éppúgy, mint az abban
foglalt.ak értelmezésétől, még akkor is,
ha valamelyik jogi képviselő kifejezet-
ten hivatkozik is azokra.

• A Budapesti Ügyvédi kamara és az
Európai Jogakadémia (ERA) 2002. de-
cember 13-14-én konferenciát rendez
Budapesten a nem EU-tagállamok pol-
gárainak mozgási, utazási, vállalkozási,
társadalombiztosítási és munkavállalási
lehetőségeiről a bővítés tükrében.
A rendezvényre kiváló előadók érkez-
nek, magyar és angol szinkrontolmá-
csolást, írásos anyagokat is biztosítanak
a szervezök. Regisztráció a www.era.int
címen vagy faxon (00/49/651/93795).

• A Magyar Helsinki Bizottság 2002. ok-
tóber 28-29-én konferenciát szervezett,
amely biztató kezdet a régót.a hiányzó
közvédö intézmények hazai megte-
remtéséhez. Az első találkozó a kérdés
felmérésének és az igények áttekinté-
sének a feladatait fogalmazta meg,
együttműködve más nemzetközi szer-
vezetekkel a "Joghoz való hozzájutás"
című program keretében. Mivel az
ombudsman már 1996-ban megállapí-
totta, hogy" igazságswlgált.ató rend-
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Menekültügyi statisztikák

2002. november 8-án az ENSZ Mene-
kültűgyi Főbiztossága központjában,
Genfben és New Yorkban egyidejűleg
mutatták be az első átfogó menekült-
ügyi statisztikai évkönyvet. A Főbiztos-
ság által kiadott kötet a 2001-es adato-
ka't tartalmazza, hogy lehetövé tegye a
tények megismerését, a stratégiai ter-
vezést, az ellenőrzést, az értékelést,
közvetetten pedig a meriekűltek haté-
konyabb védelmér. A kiadvány olvas-
ható a Főbiztosság honlapján (www.
unhcr.ch/statistics). Korlátozott pél-
dányszámban a Fóbiztosság budapesti
képviseletétől igényelhető (Szobolits
Andrea, tel.: 201-5592 vagy szobalit
@unhcr.ch).

Említsünk meg néhány érdekességet
a 165 oldalas kötetből, amelyet a Fő-
biztosság Népesedési és Földrajzi
AdatgyCíjtő Részlege állított össze.

A fejlődő országokból származik a
világ menekültügyi népességének 86
százaléka, ám ugyanez a régió fogadja
be a menekültek 70 százalékát. Így
minden tíz menekültből hét a legsze-
gényebb országokban lel befogadóra
Miközben a gazdag országok egyre
hangosabban panaszkodnak a határa-
iknál megjelenő menekültek nagy szá-
ma miatt, az elmúlt tíz évben a szegény

országokban a befogadási arány átla-
gosan 72 százalékos volt. Ez igencsak
aláássa a fejlett ipari országok részéről
a nemzetközi menekültügyi védelmi
rendszert.

Az első átfogó, világméretű statiszti-
kai évkönyv kitér az elmúlt évtized
kényszervándoraira. A Főbiztos a be-
vezetőjében jelzi, hogya sokféle infor-
máció segít feltárni az összefüggéseket
a menekűlés és a migráció között, a
befogadó államokra gyakorolt hatáso-
kat, valamint segíti a döntéshozatalt és
a terhek megosztását.

1997-2001 között a menekültek 12
milliós száma mintegy negyedévei
csökkent az előző öt évhez képest, de
egészében változatlannak tekinthető.
Ugyanakkor a menekültek földrajzi el-
oszlása nagyban módosult: Ázsiából
való az 1990-es évek közepétől a leg-
több menekult (például az afgánok tet-
ték ki az összes menekűlt harmadát),
és Ázsia fogadta be a legtöbbjüket.
2002-ben pedig hazatért 1,7 millió af-
gán, de egészében a repatriálások ará-
nya egy évtized alatt folyamatosan
mérséklödött. Afrikában a befogadot-
tak száma csökkent.

A határokat átlépő menekultek szá-
ma tíz év alatt hiába csökkent 38 száza-

lékkal, a kényszerből elvándoroltak,
földönfutóvá váltak és a belső mene-
kültek helyzete egyre rosszabb, szá-
mukat együttesen ma 25 milliónyira
becsülik.

2001-ben a menedéket kérők száma
a fejlett országokban nyolc százalékkal
nőtt (például Kanadában, az Egyesült
Államokban, Japánban, Ausztráliában,
Koreában és Új-Zélandon 31 százalék-
kal, Közép-Európában 33 százalékkal),
de az EU tagállamaiban egyszázalékos
volt a csökkenés.

Brüsszeli Nyilatkozat
Az Európai Parlament és a Nemzetközi Migrációs Szervezet közös rendezvé-
nyén, 2002. szeptember 18-20-án valamennyi fontos cél-, tranzit- és szárma-
zási ország képviselőjét meghívták az emberkereskedelemmel foglalkozó kon-
ferenciára, Brüsszelbe. A mintegy ezer embert megmozgató rendezvényen poli-
tikusok, tisztviselők, civilek és szakértők véleménye nyomán egy Nyilatkozat
született.

A hosszú dokumentum jelzi, hogy év-
századunk jelentős kérdése az illegális
migrációval, a nők és gyermekek ki-
zsákmányolásával, a prostitúcióval. a
pornográfiával, a szervezett bűnözés-
sei es a szervkereskedelemmel is több
ponton érintkező ernberkereskedelern.
A Nyilatkozat a megelőzésre, a nyo-
masztó jelenség kiváltó okainak felku-
tatására, mérséklésére helyezi elvileg a
hangsúlyt, a gyakorlatias javaslatok
azonban a folyamat bizonyos kezelé-
sére vállalkoznak csupán. Ezek egy-
felől a rendészeti és igazságszolgáltatási
szervek büntető, nyomozati, leleplező
jellegű együttműködését szolgálják,
másfelől az áldozatta váló nők, kisko-
rúak védelmet, hazatérését, rehabilitá-
cióját, jogaik megóvását - utólag.

A konferencia leulcsfogalma az em-
berkereskedelem volt. Az ENSZ 2000
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novemberében Palermóban elfoga-
dott (és a magyar fél által is aláírt)
egyezménye a határokon átnyúló ,
szervezett bűnözés elleni kérdések-
kel foglalkozik.

A kapcsolódó, egyik kiegészítő
jegyzőkönyv az ernberkereskedelem
elleni fellépésről szól (különös tekin-
tettel a nők és a gyermekek kereske-
delmének megelőzésére, visszaszorí-
tására és büntetésére), a másik kiegé-
szítő jegyzőkönyve pedig a migrán-
sok szárazföldi, légi és tengeren való
csempészete elleni fellépésről fogal-
mazódott meg. Az előbbiben szereplö
fogalmat használták a konferencián.
Ezt inkább formai elemnek tekinthet-
jük, mert szinte minden kormány
képviselője beszámolt az egyezmény
aláírásáról, két állam pedig a ratifiká-
cióról is.

"Ezen jegyzőkönyv alkalmazásában:
a) az -ernberkereskedelern« személyek

toborzását, szállítását, átruházasát.
bújtatását vagy átvételét jelenti.
erőszak vagy a kényszer más formái
alkalmazása vagy az azzal való fe-
nyegetés által, elrablás, csalás, meg-
tévesztés, hatalommal vagy a védte-
len helyzettel való visszaélés, vagy
anyagi ellenszolgáltatás, vagy elő-
nyök adása vagy elfogadása által,
annak érdekében, hogy kizsákmá-
nyolás céljából elnyerjék egy olyan
személy beleegyezését, aki más sze-
mély felett hatalommal rendelkezik.
A kizsákmányolásnak magában kell
foglalnia legalább a mások prostitú-
ciójának kizsákmányolását, vagy a
szexuális kizsákmányolás más for-
máit, kényszermunkát vagy szolgál-
tatásokat, rabszolgatartást vagy a rab-
szolgatartáshoz hasonló gyakorlato-
kat, mások leigázását vagy szervek
eltávolítását;

b) az emberkereskedelem áldozatának
az ezen cikk a) pontjában leirt, szán-
dékos kizsákmányolásba való bele-
egyezését nem kell figyelembe ven-
ni, ha az a) pontban felsoroltak bár-
melyikét alkalmaztak,

(Folytatás a 8. oldalon)
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c) egy gyermek kizsákmányolás céljá-
ból való toborzása, szállítása, átruhá-
zása, bújtatása vagy átvétele ember-
kereskedelemnek minősül még ak-
kor is, ha az nem jár az ezen cikk
a) pontjában leírtak alkalmazásával;

d) gyermeknek minősül bármely, 18.
életévét be nem töltött személy."
(3 cikk)

A felszólalók nem mindig voltak
pontosan tudatában e fogalom elfoga-
dásával járó követelményeknek, ti. az
áldozat, a kereskedő, a kerítő, a törvé-
nyes képviselő, a családtag, a hozzá-
tartozó, a vevő, segítő szereposztás kö-
vetkezetes jogi megítélésének, elvá-
lasztásának. Ugyanakkor a csempésze-
ret és a kereskedelmet többen szinoni-
maként használták, noha a második
jegyzőkönyv különbséget tesz köztük,
éppen a magatartás, illetve az elkö-
vetők és a passzív alanyok miatt.

"E jegyzőkönyv céljából:
a) a »migránsok csempészetc- valamely

személynek - közvetett vagy kezvet-
len pénzügyi vagy egyéb anyagi ha-
szonszerzés végett - valamely olyan
részes államba való illegális belépé-
séhez nyújtott segítség, amely állam-
nak a személy nem állampolgára,
vagy ott állandó tartózkodási jogo-
sultsággal nem rendelkezik,

b) "jogellenes belépés" az államhatár át-
lépését Jelenti anélkül, hogy eleget
tennének a fogadó államban történő
Jogszerű belépéshez szükséges köve-
telményeknek .. '' (3. cikk)

c)"E Jegyzőkönyv hatálya alatt a
migránsokat nem lehet büntetőeljárás
alá vonni azon tény miatt, mert a 6.
cikkben foglalt bűncselekmény pasz-
szív alanyai voltak." (5. cikk)

A brüsszeli Nyilatkozat egyébként az
emberkereskedelem fenti fogalmának
csak egyes megnyilvánulási formáira
fordít figyelmet, és leleplezésükre a tit-
kosszolgálati módszereket a szex- és
munkaerőpiacon kívánja bevetni.

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és
Bűnmegelőzési Hivatalának igazgatója
kiemelte: tekintettel az emberkereske-
delemben és -csempészetben évente
érintett kétmillió emberre, mielőbb ra-
tifikálni kellene az államoknak az
egyezményt és annak kiegészítő jegy-
zőkönyveit. Ez olyan jelentős bevételt
hoz ugyanis, amelyből bőven jut a ter-
rorizmus támogatására és az Európá-

ban átlagos an 10 százalékos szűrke-
gazdaság profit jának növelésére (pél-
dául a mezőgazdaságban, a szolgáltatá-
sokban és az építőiparban). Az említett
dokumentumok adják meg a közös
nemzetközi fellépés alapját, ám életbe-
lépéséhez 40 állam ratifikációjára van
szükség. Noha már 145 állam aláírta az
egyezményt, csupán 22 ratifikálta.
A munka Magyarországon is lassan ha-
lad, hiszen több törvény módosítására,
illetve kiegészítésére lenne szükség
(például önálló tényállás a csempe-
szetre, kereskedelemre, minősített ese-
tekre, sui generis bűncselekmény a be-
szervezés, továbbá áldozatvédelem,
rehabilitáció, kártalanítás jogi feltételei-
nek megteremtése).

Tovább nehezítette a konferencián
résztvevők közöttí megegyezést, hogy
az Európai Tanács 2002. július 19-én
elfogadott kerethatározata, amely az
emberkereskedelem elleni harcról
rendelkezik, némileg saját fogalmat
alkotott a tagállamok közós büntető-
jogi alapjaként.

"Valamennyi tagállam köteles megtenni
a szükséges intézkedéseket annak biz-
tosítására, hogy egy személy toborzása,
szállítása vagy átruházása, beleértve az
elrejtést és más befogadást, és a felette
való hatalom átadása büntetendő le-
gyen, amennyiben az érintett személy
alapvető jogait megsértik, semmibe ve-
szik abból a célból, hogy kizsákmá-
nyolják őt oly módon, hogy ő javakat
vagy szolgáltatásokat nyújtson, meg-
sértve a munkaügyi, bérezési, egész-
ségügyi vagy biztonsági szabályokat,
továbbá
a) kényszert, erőszakot vagy fenyege-

tést alkalmazva vele szemben, ide-
értve az emberrablást/családi állás
megváltoztatását (abduction), vagy

b) csalással vagy megtévesztéssel, vagy
c) hatalommal való visszaéléssel. befo-

Iyással vagy nyomásgyakorlással,
vagy

d) a visszaélés egyéb formáját alkal-
mazva. (1. cikk)

Valamennyi tagállam köteles megtenni
a szükséges intézkedéseket annak biz-
tosítására, hogy egy személy toborzása,
szállítása vagy átruházása, beleértve az
elrejtést és más befogadást, és a felette
való hatalom átadása büntetendő le-
6'Yen,amennyiben e magatartás célja az
érintett személy prostitúciójának, vagy
pornográf megnyilvánulásának, vagy
pornográf anyagok létrehozásának a
kizsákmányolása, és

a) kényszert, erőszakot vagy fenyege-
tést alkalmazva vele szemben, ide-
értve az emberrablást/családi állás
megváltoztatását (abduction), vagy

b) csalással vagy megtévesztéssel, vagy
c) hatalommal való visszaéléssel, befo-

Iyással vagy nyomásgyakorlással,
vagy

d) a visszaélés egyéb formáját alkal-
mazva." (2. cikk)

A közös fogalom tehát mégsem azo-
nos, vagyis meg kell különböztetní az
ENSZ-egyezmény jegyzőkönyvében
szereplő meghatározástóI. A határozat-
ban önálló bűncselekmény a munka-
ügyi és a szexuális célú kizsákmányo-
lás miatti emberkereskedelem, és önálló
szakaszban rendeli büntetni ezek elkö-
vetésének kísérletét, az erre való fel-
bujtást és a cselekményhez nyújtott se-
gítségnyújtást is. Abból a szempontból
is továbblépnek, hogy a cselekményt
alapesetben hat évig terjedő szabad-
ságvesztéssel, míg minősített esetben
(kűlonös kegyetlenséggel, bűnszer-
vezet keretében elkövetett tett esetén)
tíz évig terjedő szabadságvesztéssel
rendelik büntetni. Eltérően az ENSZ-
jegyzőkönyvtől, az EU-ban a közös
anyagi jogi szabályozás magában fog-
lalja a jogi személyek megbüntetését is,
mégpedig "hatékony, arányos és visz-
szatartó jellegű", büntetőjogi és egyéb
szankciók (pénzbüntetés, közpén-
zekből támogatásból kizárás, kereske-
delmi tevékenységének felfüggeszté-
se, hatósági ellenőrzés alá helyezés,
cégbírósági törlés) kilátásba helyezésé-
vei a nemzeti szabályozásban. Ezek
- és az egyéb tartalmi különbségek -
azonban nem voltak egyértelműek a
nem EU-tagállamok valamennyi kép-
viselője számára.

A konferencián az EU egyes szervei-
nek nevében felszólalók utaltak az áldo-
zatvédelem legfőbb eszközének tekin-
tett irányelvre , amelynek hátterében né-
hány t.agállam már működő rendszere
áll, nevezetesen a rövid érvényességi
idejű tartózkodási engedélyek kiadása
az emberkereskedelem áldozatainak.

- Tóth judit-
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