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A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
IX. évfolyam 1-2. szám 2003. január-február

Néhány úi iogszabályról
Az új év mindig számtalan új jogszabályelfogadásával, életbelépésével indul.
A teljesség igénye nélkül néhányat összefoglalunk.

• Karácsonyi ajándékként kapták a
nagykorú menekültek, a bevándo-
roltak és a letelepedettek az Alkot-
mány módosítását (2002. évi LXI.
törvény). mert az unióba való belé-
péstől választók lehetnek (aktív vá-
lasztójog) a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármesterek vá-
lasztásán, ha aznap itt tartózkodnak,
valamint részt vehetnek a helyi nép-
szavazásban és népi kezdeménye-
zésben. A módosítás további eleme,
hogy az alapjogokból részesülők
köre és az állami szervek jogvédelmi
tevékenysége szélesedett, mert az ál-
lampolgárokon kívül abba az itt lévő
külföldiek is beletartoznak kará-
csonv óta.

• A foglalkoztatáspolitikai és munka-
ügvi nuniszter 2003-ban is 81 ezer
főben határozta meg az engedéllyel
foglalkoztatható külföldiek legmaga-
sabb számát (MK 2003/15.). Ezt azzal
támasztotta alá, hogy 2002-ben eny-
nyi volt átlagosan az üres álláshelyek
szánn. amelyből egyébként az egész
évben üres állások a felét tették ki.
Valóban azt hiszik. hogy.ezekre je-
lentkeznek a külföldiek? Minden-
esetre módosult a külföldiek foglal-
koztatására vonatkozó adatgyűjtés is
annyiban (2002. évi XLVII. törvény),
hogy folyamatosan végezhetik ezt a
munkavállalókról egységes nyilván-
tartás létrehozása és karbantartása
érdekében. sőt a Foglalkoztatási Hi-
vatal még kapcsolati kódot is képez-
het adatok keresésére, továbbításá-
ra, adatigénylés teljesítésére a többi
állami szervvel. Ráadásul nincs szük-
sége munkavállalási engedélyre a
menekülteknek, menedékeseknek,
bevándoroltaknak és letelepedettek-
nek, továbbá az Európai Gazdasági
Térség állampolgárának, hozzátarto-
zójának (2002 évi LIll. törvény).

• 2003 április l-jétől a bűnüldöző
szervek nemzetközi együttműködése
előtt újabb lehetőségek nyílnak meg

(2002. évi LIll. törvény), amelyek ki-
terjednek a közvetlen (például opera-
tív, nyomozati anyagokra vonatkozó)
információcserére, az ellenőrzött szál-
lításra, a közös bűnfelderítő csopor-
tok létrehozására, a határon átnyúló
nyomozásra, a forrónyomon üldö-
zésre is. Ebben a magyar rendőrség,
a határőrség, a vám- és pénzügyőrség
szervei kapcsolódnak be, míg a másik
oldalon az EU tagállamainak hasonló,
bűnfelderítést végző szervei. Reszket-
hetnek a belső határokat fokozatosan
felszámoló térségben a migráló bűnö-
zők, mert az együttműködés nem a
hagyományos jogsegély alapján fo-
lyik, hanem a súlyos búncsclekmé-
nyek gyanúja vagy elkövetése eseté-
ben (például emberkereskedelem,
emberrablás, ernbercsernpészés, fegy-
vercsempészet, orgazdaság, pénz-
mosás) közvetlen hatóságközi meg-
keresés alapján.

• Az egészségügyi törvény módosításá-
val (2002. évi LVIII. törvény) magyar
állampolgárnak minősül a törvény
alkalmazásában a letelepedési, be-
vándorlási engedéllyel rendelkező,
valamint a menekült. Egészségügyi
tevékenység folytatásához megfelelő
szakképesítés szükséges a jövőben
is, és ennek alapján kerülhet be az
illető a múködési nyilvántartásba (az
ESZCSM vezeti). Ha valaki a nyilván-
tartáson kívül van, de szeretne egész-
ségügyi tevékenységet végezni, és
képesítését külföldön szerezte, de az
honosítható vagy elisrnerhetó. a nyil-
vántartásba vétel nélkül, "indokolt.
esetben, bizonyos tevékenységre,
időre és munkahelyre szóló enge-
délyt kaphat, külön jogszabályban
foglalt eljárási rend szerint". Ennek
egyetlen pontosan meghatározott
(a többi ugyanis önkényesen meg-
szabható) előfeltétele, hogy" hitelt ér-
demlően igazolja, hogy a korábbi,
rendszeresen végzett egészségügyi
szolgáltatásának helye szerinti utolsó,

ennek hiányában az állampolgársága
szerinti illetékes állam jogszabályai
alapján" nem tiltották el (hatóságilag)
a tevékenység végzéséról (így a me-
nekültek ebből biztosan kiesnek), és
megfelel az egészségügyi alkalmas-
sági követelményeknek. Még szeren-
cse. hogy ebben az esetben a bizo-
nyítványt vagy oklevelet nem kell ho-
nosítani, elismerni. Egyébként a mú-
ködési nyilvántartásba való felvétel-
kor a leülföldi oklevelet, bizonyít-
ványt felmutató köteles igazolni (lásd
a 2001. évi C. törvényt), hogy hatóság
clőtti vizsgán bizonyította: ismeri a
hazai szociális biztonsági rendszert,
az etikai szabályokat, szakmai szabá-
lyokat, sőt .,a végezni kívánt szak-
irányú egészségügyi tevékenység
gyakorlásához a szükséges magyar
nyelvi ismeretek megszerzésének
lehetőségéről szóló tájékoztatást is
megkapta". Jelszó: külföldí egészség-
ügyi szakemberek kíméljenek, kivéve
a (határon túli) magyar(ul tudó) mun-
kavállalókat.

• Az útlevelet márciustól az okmány-
irodákban kell kérni. beleértve a sür-
gősségi kérelmezést [264/2002. (XII.
19.) korrnányrendelet]. A hírek sze-
rint nagy a tumultus, az irodák
(ahol Iakcímkártyáért, személyi iga-
zolványért. jogosítványért is sorba le-
het egyidejűleg állni) nem készültek
fel a néhány millió kérelmezőre. A ké-
relemhez csatolni kell a régi útlevelet.

(Folytatás a 2. oldalon)



Néhány úi iogszabályról
(Folytatás az 1. oldalrál)

kivéve, ha az még érvényes és "az ál-
lampolgár utazási szándékkal kéri an-
nak visszahagyását" (másért meg mi-
nek kérné?). Ha a körzetközpontban
lévő okmányirodába valaki nem tud
személyesen megjelenni (kora vagy
egészségi állapota miatt), annak csak
a saját települése jegyzőjéhez kell el-
menni (nyilván az neki meg sem koty-
ryan), és ott is leadhatja a kérelmét. Jó
tudni, hogy akinek az útlevelét ellop-
ták, megsemmisült vagy elvesztette,
köteles haladéktalanul, de legkésőbb
a tudomására jutástói számított három
munkanapon belül az okmányirodá-
nál vagy az útlevelet kiállító hatóság-
nál (KANYVH) bejelenteni. Az elhaltak
útlevelét pedig 15 munkanapon belül
kéllleadni a jegyzőnél (az okmányiro-
dában), hacsak valaki emlékül nem
akarja megtartaní. Ebben az esetben
érvénvtelenírve visszakapja.

• Általá;10s forgalmi adó terheli a köz-
jegyzők, igazságügyi szakértők, ügy-
védek díját, amelyről persze az ügyfe-
let tájékoztatni kell. Ez a pártfogó ügy-
védre. a kirendelt védőre is vonatkozik
[3312002 (XII 23.) IM rendelet]. Még
szerencse, hogy a társadalmi szerveze-
tek ügyvédei nem kötelesek ügyvédi
díjat felszámítani. Ha mégis, úgy kér-
jük a nemzetközi támogatókat, szíves-
kedjenek a pályázati támogatásokat az
áfa összegével megtoldani.

• Rossz hír. hogy hallgatói hitelre -
egyéni hitelbírálat és kockázatértéke-
lés nélkül - a jövőben is csak magyar
állampolgár jogosult. Noha változtak
a szabályok [258/2002 (XII. 17.) kor-
mányrendeletl, és tanulónak számít
mindenki, aki a közoktatási törvény
szerinti hallgatói jogviszonyban áll,
a főiskolások és egyetemisták diákhi-
teléből a külföldiek kiszorulnak.

• A bünterés-végrehajtásban hivatásos-
ként dolgozók körében megszabták,
hogy mely beosztásokban kötelező
a nyelvtudás [31/2002. (XII 20.) IM
rendeletl. Ilyen például az ügyeletes
tiszt, a nevelő, a pszichológus, a szo-
ciális ügyintéző, az orvos és a bizton-
sági felügyelő. Idegennyelv-pótlékot
pedig csak a következő nyelvek kö-
zép- vagy felsőfokú vizsgával igazolt
ismerete esetén kapnak: albán, arab,
bolgár, horvát, kínai, lengyel, olasz,
orosz. roma (lovári, beás), rornán,
spanyol, szerb, szlovák, szlovén, uk-
rán. Érdekes, a leginkább ismert an-
gol, német, francia nyelv a börtönben
nem került a listára. Mégsem olyan
nemzetközi a hazai intézményekben
ülő bűnözői kör?
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Módosítási iavaslatok
Az alábbiakban közzétesszük - mert közérdekünek tekintjük - azt a levelet,
amelyet a Belügyminisztérum nemzetközi ügyekért felelős államtitkárának és
az Igazságügyi Minisztérium közjogi államtitkárának juttatott el a Menedék
Egyesület még 2002 decemberében, jelezve, hogy a mai szabályokon van mit
javítani.

Tisztelt Államtitkár Asszony/Úri

A Menedék - Migránsokat Segítő Egye-
sület 1995 óta folyamatosan jogi és
szociális segítő programokat működtet
a menekültek és más rászoruló külföl-
diek támogatása, beilleszkedése érde-
kében. Szervezetünk kiemelten köz-
hasznú szervezetként az ENSZ Mene-
kültügyi Főhiztossága partnerszerveze-
teként tevékenykedik, szorosan együtt-
működve a hazai hatóságokkal töhh
projeletben. Annak tudatában, hogy je-
lenleg folyik az idegenrendészeti és a
menekültügyi jogszabályok hatályosu-
lásának vizsgálata, a legutóbhi ta-
pasztalataink alapján az alábbiakban
néhány jogszabáiy-mádosuást igénylő
kérdést összefoglaltunk.

Reméljük, hogyjavaslatainkat Ji:gye-
lembe veszik a megindult munkálatok
során.

Zárt közösségi szállót elhagyó
személyek

Irodánleat egyre gyakrabban keresik
fel olyan személyek; akik zárt közössé-
gi szálláson töltöt/ek 18, illetve 12 hó-
napot. Ielenleg"szabadon bocsátot-
ták" őket, ellátva egy dokumentum-
mai, melyen tobbele közölt az áll, hogy
munleauállalásra jogosultak, bár köz-
tudott, hogy ebhez murihauállalási
engedélyre lenne szükségük. Ezt a kö-
rülményt nem közlik az érintettel, iliet-
ve az okmánya sem hivatkozik erre.
A tartózkodási engedély jogcíme nincs
feltüntetve az okmányon, ele még je-
lentősehh gond, hogy az ügyfelek el-
mondása szerint sincs egységes eljárás
máig sem.

Ezek a személyek egy, kél, legfel-
jebb három hónapra kapnak tartóz-
'kodási engedélyt. Erre az igen rövid
időre azonban lehetetlen munleauál-
lalási engedélyt szerezni, miuel - ha
akad is olyan murdeáliato, aki ilyen
bátterű személlyel szóba áll - mire a
munleauállalási engedélyt megszerez-
zük, addigra az már érvényét is vesz-
ti, hiszen azt is csak addig az idő-
pontig adbatjáh ki, amig az igazol-
vány érvényes. A BM Beuándorlási és

Állampolgársági Hivataláhan az ide-
genrendészeti ügyintézők közül töb-
hen nehezményezik ezt az eljárást,
de állításuk szerint a jogszabály, maga
az okmány típusa rniatt nem teszi le-
hetővé, hogy három hónapnál hosz-
szabb időre adják ki ezeket a tartózko-
dási engedélyeket. Egyikük azt rnondta,
hogy a jogalkotó nem számított arra,
hogy ezek az emberek itt fognak ma-
radni. (Vajon hova és hogyan mebet-
tek volna el? - kérdeztük már kezdet-
tálfogua.) Ugyanakkor nem szerepel
ilyen megszorító szabálya releváns
szabályozásban. amely bizonytalan-
ságot okoz a külföldieknek és a szoci-
ális munkásoknak egyaránt.

Seárnos ügyfél már tobb mint egy
éve tengődik így, várva, hogy végre
legálisart dolgozb asson. A dologban
touábbi ellentmondás, hogy igazol-
uányuh hosszabbítás akor egyes ügy-
intézők megdorgálják őket, miért nem
állnak muneába. Volt olyan ügyinté-
ző is, aki telefonbeszélgetésünk alkal-
mával elmondta, hogy ő magánern-
herként felhívja arra a figyelmet. ha
ezek az emberek elkövetnek valami
"csínyt ", akkor újra visszakerülhet-
nek a közösségi szállásra, ahol leg-
alább van fedél a fejük fölött, és kap-
nak enni. Mindez jól jelzi, menriyire
diszfunkcionális a szabályozás ebben
a tekintetben.

Egy másik ügyintéző egy négy tagú
családnak három hónap helyett hat
hónapra hosszahhította meg jóin-
dulatúlag a tartózkodási engedélyét.
hogy munkát tudjanak vállalni. ele
későbh bevallotta, ezért felettesei na-
gyon elrnarasztaltále, lényegéhen az
állását kockáztatta. Szerinte a civil
szervezeteknek össze kellene fogniu.k
annak érdekében, hogy a "helső uta-
sítások modositását" elérjéle. Az ügy-
intéző egyébként az említett család
esetében a belügyminiszterhez for-
dult, mert az ő hatásköre a letelepedés
méltányos engedélyezése. A minisz-
fertől persze a BÁH-ra szign áltáh
a kérelmet. Ismét megtapasztaltu.e,
hogy a szociális segítség milyen korlá-
tozott, ha a jogszabályt nem gondol-
ták át, ba az semmiféle perspektívát
nem akar a külföldieknek felkínálni
sorsuk rendezésébez,
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A megoldást mindenképpen az je-
lentené, ha legalább hat, de inkább
tizenkét hónapra kapnák meg a tar-
tózkodási engedélyt. Az is könnyítené
persze a helyzetet, ha a munhauálla-
lási engedélyt a tartózkodási engedély
időtartamánál hosszabb időre is kiál-
lítanák Ezek az emberek évek alatt
sem váltak kiutasíthatóvá, ez feltehe-
tően a közeljövőben nem fog változni.
Így mindenleépp emberségesebb. gaz-
daságosabb és célszerűbb lenne, ha
hagynánk őket becsületesen élni, dol-
gozni.

Befogadott status, humanitárius
célú tartózkodási engedély

Az elmúlt éu folyamán nagyon sokat
romlott a befogadott státusú szemé-
lyee helyzete. Ez annak köszönhető,
hogy m ig korábban a tartózkodási
engedétyúket egy évre kapták, most
általában ezt jóval rövidebb időre
adják ki. 'Iouábbi gond, hogy ez nem
alapszik indoleláso n, b atároz aton,
érdem I[elüluizsgálaton, Akii/földi
bement a l Iiuatalba, mert lejárt az
igazoluánya, erre az adott ügyintéző
- aki sok esetben nem az ügyfél előző,
azaz befogadott határozatát hozó
személy, hanem valaki, aki egyálta-
lán nem ismeri az ügyfél anyagát,
ügyét -, "ötletszerűen" belepecsételt
az okmányba egy hónapot, esetleg
hal-nyolc hónapot. Néhány .szeren-
esés" ügyfél azonban továbbra is egy
évig érvényes bejegyzést kapott. (Pél-
dául Székesfehérváron általában egy-
éves érvényességi idejű okmányt kap-
nak az ügyfelele.) Sokan, akik csak
egy-két hónapos engedélyt kaptak,
emiatt elvesztették (esetleg az forgott
kockán) az addigi, igen nehezen meg-
szerzett munkaviszonyukat. Tudo-
másunk szerint a jogszabály lehetővé
lenné ezeleben az esetekben azt is,
hogy az illető két évre kapjon tartóz-
kodási engedélyt, különösen, ha nincs
informácio az aggály ta lan hazatérés
lehetőségére. Fontos lenne tehát a
befogadottakra vonatkozó engedély
kiadásának, meghoss zabbitásánale,
meg vonásának részletes szabályozása,
beleértve annak anyagi és eljárási jogi
rendjét is.

Úgy tudjuk, a menedékjogi kérel-
müket elutasított, de ki nem utasítha-
tó embereknek (irakiak, palesztinoe,
afgánole stb.) szinte automatikusan
kellene megadni a b umanitárius célú
tartózkodási engedélyt (illetve a Kor-
mány rendeletének szob aszriálata
szerint biuatalbol kellene kezdemé-
nyezni a humanitárius célú tartózko-
dási engedély kiadását). Mivel ezek
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az emberek belátható időn belül nem
tudnak bazatérni, indokolt számuk-
ra a befogadottaknak járó jogosultsá-
gok biztosítása, bár ennek - és az
idegenrendészeti törvénynek - ellent-
mondani látszik akár egy szabálysér-
tés miatti kiutasítás. Így akár éueleig
bizonytalanságban tarthatók a Kor-
mány rendeletében foglalt egyik ren-
delkezése szerint /18. § (4) bele.l.
Ugyanakkor a BM rendelete értelmé-
ben hivatalból kell eljárni a humani-
tárius célú tartózkodási engedélyek
kiadásakor, azaz külön kérnie sem
kell azt az érintett küljöldinek. Ezeket
a szabályozási ellentmondásokat meg
kell szüntetni, mert latjuk, miként vá-
lik lehetetlenné irakiak, afgánole jogi
helyzetének rendezése.

Sajnos a közösségi szállón több
olyan ügyfelünk van, aki hat-nyolc
hónapja vár kötelező tartózkodási
helyre kiállított igazo Ivá nyá val arra,
hogy megkapja a befogadottaknak
szóló igazolványt. Azoknak, akik be-
fogadotti státust szereztele, sztntén
kötelező tartózkodási helyre szól az
igazoluányub, és ha az engedélyezett
időre nem térnek vissza a közösségi
szállora, kiadják ellenük az országos
etfogato parancsot.

A bontalansdg problémája

Az utóbbi időben több olyan ügyfe-
lünk van, akinek a származási or-
szága nem igazolta vissza az illető
álla mpolgá rsagát. Így nem küldbetők
tovább/vissza sebouá sem Magyaror-
szágról, akkor sem, ha nem kaptak
semmilyen státuszt a menekülteljárás
során. A humanitárius tartózkodási
engedély, ha más megoldás nem
alkalmazható, ilyen esetekben indo-
kolt, ám nincs egységes gyakorlat az
ügyintézésében. Egyes ügyintézők be-

fogadoiti igazolványt, mások huma-
nitárius tartózkodási engedélyt állíta-
nak ki, ez a szerencsésebb megoldás.

Akad azonban olyan eset is, amikor
a tartózkodás jogcímeként a "kötelező
tartózkodási helyet" jelölik meg, ami-
vel nem sokat lehet kezdeni. Ezzel
a bejegyzéssei maguk az ügyintézők
sem boldogulnak el, vajon milyen kö-
telezettségeleet, jogokat, lehetőségeket
foglal magában.

Úgy véljük, ezek az emberek "de
[acto bontalanole ", akiknek meg kel-
lene állapítani "dejure" a hontalan-
ságát, és alkalmazni az ENSZ bonta-
tanok jogállásáról szóló egyezményét.
Gondot okoz persze, hogy az egyez-
mény alkalmazásához szükséges el-
járási szabályozás hiányos. Az ide-
genrendészeti törvény csupán annyit
rendelkezik, hogy a BÁH regionális
szerve állapítja meg a hontalanságot.
A Korrnány rendelete szerint a hon-
talanságot a küljöldinek igazolnia
vagy ualoszinilsitenie kell, ám annak
rendjéről sem a törvény, sem a Kor-
mány rendelete nem szol. Ennek hiá-
nyában sem a humanitárius célú
tartózkodási engedély, sem a bonta-
lanolenae bi ztositartdo jogok, leülo-
nösen pedig az úti okmány megszer-
zésénele joga nem érvényesíthető. Ez
utóbbit eleve nehezíti, hogy az egyez-
mény szerinti úti okmány kiadásá-
nak és az idegenrendészeti törvény-
ben foglalt kiadási feltételek (amelyek
visszautalnak a küljöldre utaz ásrol
szóló 1998. évi XII. törvény szerinti
általános feltételekre) nem azonosak.
Miuel a hatóság a hazai szabályokat
ismeri, nem alkalmazza a nemzet-
közi egyezményben foglaltakat. Ezt
csak a kollízió feloldás ával/ehet meg-
szüntetni,

Az úti okmány kiállítása egyébként
sem megy zökkenőmentesen. Egyes
esetekben meneeült (leonuencios) útle-
velet, más esetekben meg semmit nem
állítanak ki.

Üdvözlettel:
Dr. Sik Endre

elnök

A levélhez mellékeltük a hivatkozott jogszabályok kifogásolt rendel-
kezéseit. Itt most csupán egy felsorolást adunk:

• 2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásaról és tartózkodásáról,
• 170/2001. OX. 26.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodá-

sáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról,
• 25/2001. (XI. 21.) BM rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról

szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról,
• 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatá-

sának engedélyezéséről,
• 2002. évi II. törvény az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New York-

ban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról
szóló Egyezmény kihirdetéséről.
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Nyílt levél az Országgyűlés elnökéhez és abelügyminiszterhez
Míg a tavasz a virág nyílás ideje, addig a tél a nyílt vagy zárt levelek írásának
az időszaka. Bizonyára nagy szerepe van ebben a közéleti szereplők elkesere-
désének is, mert úgy érzik, csak így tudják legalább ideig-óráig a figyelmet rá-
irányítani súlyos, magától meg nem oldódó gondokra. Az alábbi segélykiáltást
több neves közéleti szereplő tette közzé, a sajtó hasábjain is. Vajon mi történt
ennek hatására? Vá~uk a választ ...
Tisztelt Elnök asszony,
tisztelt Miniszter asszonyi

Novemher 22-én a Szombatbelvi Ha-
tárőr Igazgatóság fogdájában dngvil-
leosságot követett el egy huszonhárom
éves orményférfi.

A közelmúlthan a Kiskunhalasi Ha-
tárőr Igazgatóságfogdájáhól egy éhség-
sztrájkoló fogva tartottat szállítottak
el városi kórházha; el legyengült álla-
pothan lévő csecsen nemzetiségű férfi
hamarosan meghalt. Ugyanitt egy ira-
kit hátracsavart kézzel az előállító
helyiség uasrácsáboz bilincseltele. és öt
órán át tartották ehhen a helyzethen.

A Nyírhátori Határőr Igazgatóság
[ogdájában hónapok óta fogva tarta-
nak egy oroszul heszélő hontalan sze-
mélvt. A megvei önkormányzat pszi-
chiátriai szakkórházáhan július 7-én
megállapitottále, hogy "psychopatiás
egyén, elbelyezésénél speciális körülmé-
nyele biztositandole, valamint gyógysze-
res kezelést igényel. Jelen elbelvezési

formája (fogda) erre nem alkalmas".
A megyei bíróság az idegen rendészeti
orizetet ennek ellenére megbosszabbi-
totta 2003. március 1 7-ig.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság
Budapesti Képviseletének tájékoztatása
szerint a Balassagyarmati, a Kisleun-
halasi és a Nyírhátori Határőr Igazga-
tóság fogdájában fogva tartott külföl-
diek arról panaszkodtak, hogy rend-
szeresen hántalmazzák őket.

November 22-én, a győn' Széchenyi
István Egyetemen megrendezett me-
nedélejogi napon egy nigériai diák
aBevándorlási és Állampolgársági
Hivatal országos és regionális vezetői,
a határőrség helyi vezetői és a megyei
főügyész jelenlétében. számolt he ar-
ról, miért kellett hazáját elhagynia, és
mit élt át a Győri Határőr Igazgató-
ság fogdájában. Hét hónap őrizet
után kétségbeesésében öngyilkosságot
kisérelt meg. Ugyanitt két továhhi leül-
földi kezdett ébségsztrájleba, egy pedig
öngyilkossági kísérlete során súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A felsorolt külföldiek nem bűnö-
zők. Hazájukhól üldöztetés, háborúk
vagy "csupán" a nyomor, az éhezés
elől menekültek el. Éppen az kergeti
őket leétségbeesésbe. hogy nem értik,
m iért vannak hörtönherz, hiszen ők
Magyarországon védelmet kértek, és
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semmiféle bűncselekményt nem kö-
vettek el.

A hatóságok - a Beuándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatal és a Határőrség -
a menedékkérőket "illegális migrán-
soknak", jogellenesen Magyarországon
tartózkodó külföldieknek tekintik, és
a közhiztonság érdekére hivatkozva
érvelnek a fogva tartásuk mellett. Idén
hétezren kértek menedékjogot Magyar-
országon, közülük jelenleg mintegy
négyszázan vannak őrizethen. Hat és
fél ezren befogadoállomásoera kerültek,
ahonnan egészségügyi szűrésúle után
szahadon leijárhatnale, és töhhségük
néhány héten belül illegálisan tovább-
megy az Európai Unio országai felé.
Az, hogy ki kerül őrizet he és ki nyílt
befogadoállomásra; nem a külföldi ma-
gatartásán, vélt vagy valóságos vesze-
delmességén múlile, hanem leizárolag
azon, hogy rnelyileország hól érkezett, és
hogy melyile magyar hatósággal kerül
először kapcsolat ha. Iraleialeat, afgáno-
kat, szudániakat nyilvánvalóan nem
lehet uiszszaleűldeni bazájuleba, így ők
általában nem kerülnek őn'zetbe. Bang-
ladesieleet, nigériaialeat, a volt Szoujet-
unióhól származoleat eloben vissza lehet
leüldeni, őket tehát leiutasitjále,és őrizet-
be veszik. Nem számu, hogy a törvény
értelmében az őrizetet meg kell szün-
tetni, "ha nyilvánvalóvá válik, hogy
a kiutasítást nem lehet végrehajtani":
ennek megállapítását a biroságok: nem
tekintik a magulefeladatánale!

Tizenkét hónap múltán azonhan
a fogva tartottakat úgyis szahadon kell
engedni. Ha tehát ueszélyt jelentettek
a eozbiztonsagra. az orizetben töltött
egy év elkeserítő tapasztalata után
még inkáhh veszélyt jelentenek. A való-
sághan azonhan a bűnözési statiszti-
kák semmiféle veszélyt nem jeleznek:
az ismertté vált hűnelkövetők között
alig vannak menedékkérő külföldiek
A külföldi bűnözők nem menedékkérő-
ként, hanem útleuéllel, vízummal ér-
keznek az országba.

Az illegális migrácio megfékezésére
és a leozbiztonság védelmére hivatkozó
érvelés csak arra .ló, hogy riadalmat
keltsen a társadalomban, és notetje az
idegenellenességet. 1'.2: a retorika vezet
az olyan szégyenletes eseményekhez,
mint az agresszív lakossági tiltakozás
egy új befogadóállomás létesítése ellen
a múlt évben Kalocsán, vagy a mene-
kült gyerekek részére fe/állítandó otthon

ellen Béleéscsabán. Holott éppen Békés-
csabán a város lakossága tíz éve zavar-
talanul él együtt az ottani befogadó-
állomás lakóival. Mintba az ország el-
felejtette volna, hogy a XX. században
hány százezer menekülő magyar nyert
védelmet, kapott lehetőséget az ember-
hez méltó életre a világ országaiban.

2001-hen az ú:f idegenrendészeti és
menedékjogi törvények előkészítésekor
a Belügyminisztérium illetékesei azt
igértéle. hogy az új jogszabályok értel-
mében a külföldiek őrizetét öt napon
túl a híróság rendeli el, ígyfogva tartá-
suiera csak akkor kerülhet sor. ha a
kz:ilföldi magatartása ezt a bíróság
mérlegelése alapján indokolttá teszi.
Egyebek közt ez az ígéret győzte meg
a képviselőket a Ház mindkét oldalán,
hogyfogadják el az új törvényeket.

A törvények batálybalépése óta eltelt
tizenegy hónap behizonyitotta. a henye
szooegezés, az eljárási garanciák hiá-
nya és az ennek alapján kialakult bírói
gyakorlat inkább szentesiii, mintsem
meggátolná a külföldiek indokolatlan
fogva tartását. A menedékkérők ilyen
széles könJ és ilyen hosszan tartó fogva
tartására nincs példa sem az Európai
Unióban, sem a csatlaleozásra cáro or-
szágokban. "A menedékkérőkfogva tar-
tása sérti a genfi egyezményt, és ellenté-
tes a nemzetek közösségének humanus
elveivel" - rnondta Lubbers úr. az ENSZ
meneleultügyi főbiztosa a menekülőket
segítő társadalmi szervezetek szokásos
évi tnlágtaláleozoján Gen/ben, szeptem-
ber 25-én.

A sokéves tapasztalat azt bizonyítja,
hogy afogva tartásból következő rendei-
uűli - és nem egyszer tragikusan végző-
dő - események csak a fogva tartás vál-
tozó jogszabályole alapján, de 1998 óta
folyamatos rendszerének felszámolásá-
val szüntethetők meg Ezért mi, alulírot-
tak eluárjule, hogy az idegen rendészeti
jogszabályole esedékes felülvizsgálata so-
rán a leormány kezdeményezze rnind-
azon törvények hatályon kívül helye-
zését, amelyek lehetővé teszik, hogy
a hatóságok tömegesen őn'zethe vegyék
a menedékkérőket, pusztán azért, mert
"illegálisan" érkeztek az országba.

Ami az eddig történteket, a rendlei-
uüli baláleseteleet, a bántalmazásoleat,
az éhségsztrájleoleat,általában a határ-
őrségi fogdákban uralkodó állapotokat
illeti - ezeket a Belügyminisztérium
szerueinele - a kü/jöldieket is meghall-
gatva - ki kell uizsgálniule. A hatalmuk-
kal visszaélőket pedig meg kell büntetni.

Alulírottak önmagunknak, embersé-
gúnlenele. nemzeti önbecsülésünknek
tartozunk azzal, hogy ezt eluáriule és
követeljük a leorm.ánytol, az Ország-
gyűléstől.

Budapest, 2002. december 2.
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Kevéssé ismert migróciós adatok
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyil-
vántartó és Választási Hivatala nyilván-
tartásából közzétett egy egész kötetre
való adatot (Népességnyilvántartási Fü-
zetek 12.), amelyek közt bőven akad
kevéssé ismert adat.

Hányan jelentették be, hogy három
hónapnál tovább kívánnak küljöldön
tartózkodni? Az 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet
értelmében a lakóhelyi polgármesteri
hivatalban vagy a külképviseleten kell
megtenni abejelentést, de a kötelezett-
ségnek kevesen tesznek ennek eleget.
Egyesek arra hivatkoznak, hogya kiuta-
záskor ezt még nem tudják megmon-
dani. Így a bejelentők jelentős része
valamilyen kiküldetésben tartózkodik
külföldön (J táblázat).

Mint látható, a nők vándorlása (vagy
bejelentesi fegyelme) jóval alacsonyabb
a férflakénal. Annyi biztos, hogy 2002. ja-
nuár 1-jéig mindössze 959 fő tért vissza
(illetve jelentette be visszatérését).

Hány küljöldön élőnek kezelik az
adatait a személyiadat- és lakcímnyil-
uántartásban? Azok. akik huzamosan
kulföldön élnek. kérhetik, hogy tovább-
ra is kezeljék itthon az adataikat. noha
nekik itt nincs lakóhelyük: 2002. január
1-jén a számuk 4079 fő volt. Elsősorban
Németországból. Ausztriából, Svájcból
és az Egyesült Államokból fordultak
ilyen kérelemmel (az összes 65 százalé-
ka) a nyilvántartóhoz. Ugyanakkor egy
kisebb részük tartózkodási helyet jelölt
meg Magyarországon, főként Budapes-
ten és a dunántúli megyékben.

Hányan kértek magyarigazoluányt?
2002. első fél évében 444 ezer kérelmet
nyújtottak be magyar- és hozzátartozói
igazolványra. A határon túl működő 41
információs irodából elektronikus úton
059 ezer esetben papíron) továbbítot-
ták a kérelmeketa külképviseletre,
majd ott egy igazolással ellátva került az
ügy a BM központi hivatalának Magyar
Igazolványok Főosztályára. Ebben az
időszakban februárban és áprilisban
érkezett a legtöbb kérelem. Az összes
kérelem megoszlása a következő volt:
53 százaléka Romániaból. 19 százaléka
Ukrajnából, 17 százaléka jugoszláviá-
ból, 10 százaléka Szlovákiából érkezett.
2002. július 2-ig összesen 259 ezer
magyarigazolványt adtak ki. Így a havi
átlag 50-60 ezer között volt.

Összesen 6804 105513747
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Hány küljöldi szerepel a személyi-
adat- és lakcímnyilvántanásban?Tudni
kell, hogy abban csupán a menekültek
és a bevándoroltak adatait kezelik, kö-
zülük 2002. január 1-jén a menekültek
száma 1384 fő volt. A nyilvántartásban
szereplők kétharmada aktív korú (20-59
éves), míg otödrészük idős korú.

A menekültek és bevándoroltak
3 százaléka (2305 fő) nem szerepel a

nyilvántartásban, mert nincs bejelen-
tett lakóhelye és tartózkodási helye.
Számuk egy év alatt 300-zal nőtt.

Ami a nyilvántartásban szereplők
lakóhelyét illeti: 30 százalékuk Buda-
pesten él, 11 százalékuk Pest megyé-
ben, 30 százalékuk pedig öt másik
megyében (Szabolcs-Szatmár- Sereg,
Csongrád, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar
és Fejér megye).

Hová túnt a menekülök megoltalmazá sa?
Nagy Boldizsár - eredetileg a Népszavman megjelent írásában - az Alkot-
mányt módosító 2002. évi LXI. törvényre tekintett, és jogosan támadt hiány-
érzete.
"Az ellenzék követelésére a Kormány
2002 decemberében visszavonta azt a
javaslatát, amely szerint az Alkotmány
kíegészült volna a következő rendel ke-
zéssel: "A Magyar Köztársaság a mene-
külők védelmét nemzetközi kötelezett-
ségeinek megfelelően biztosítja." Ez a
mondat a menekültstátust kérelmezők,
valamint a menekültekre vonatkozó
1951. évi genfi egyezmény által nem
védett sorsüldözöttek biztonságának
garantálását célozta, összhangban a
nemzetközi és az európai uniós nor-
mákkal. A Kormány tehát engedett az
ellenzék nyomásának, annak érdeké-
ben, hogy az alkotmánymódosításhoz
szükséges kétharmados többség létre-
jöjjön. Megalkudott a menekülők kon-
tójára. Megértem az előterjesztésről le-
mondókat, hiszen nekik, s mindannyi-
unknak fontos, hogy az Európai Unió
intézményei és jogrendje megtalálják
helyüket az Alkotmányban. ... e ren-
delkezés mellőzése legalább két fontos
gondolat elnyomását, s nemzeti (önjtu-
datu nk, énképünk torzulását tükrözi ...

Az első vétek: annak elfedése, hogy
a múltban oly sokszor hazánkból kel-
lett menekülni - olykor százezreknek
-, annak tagadása, hogya történelem-
nek még adósai vagyunk. Igaz, hogy a
XX. században befogadtunk franciákat,
lengyeleket, görögöket, chileieket. majd
jóval később a Ceaucescu, illetve a dél-
szláv válság elől hozzánk érkezőket,
s jött néhány ezer ember a' távolabbi
világokból is, de a múlt század során
Magyarországra menekültek száma ösz-
szességében is töredékét teszi ki azok-
nak, akik a hazai földről kényszerültek
elmenekülni. A Magyarországról neki-
indult oltalomkeresők eleinte, a század
első felében, nem bízhattak másban,
mint a befogadó ország nagyvonalúsá-
gában, később, főleg 1956 után pedig
abban, hogy menekülőként élvezni fog-
ják azt a védelmet, amelyet a nemzet-
közi kötelezettségek, így a genfi mene-
kültügyi egyezmény, előírnak. Most

hozzánk érkeznek - többéves adatso-
rokat figyelve: csökkenő számban -
olyanok, akik az afganisztáni tali bán,
vagy az iraki Szaddam Husszein rém-
uralma, olykor az afrikai polgárháborúk
kíméletlen önkénye elől futva keresik
a biztonságot, az emberi életfeltételeket.
Miért nem állunk készen törleszteni az
elődeink által felvett "hitelt", miért nem
látjuk be, hogy amilyen jólesett a Szá-
Iasi, Rákosi vagy Kádár pribékjei elől
megszökőknek a fogadó ország és la-
kosságának jóindulata, éppannyira fon-
tos, hogy most mi segítsünk a mai ka-
rok diktátorai vagy kaotikus helyzetei
elől menekülőknek?

A második megtagadott gondolat
pedig azt nyilvánítaná ki, hogy feIfog-
tuk: Európához tartozni nemcsak a
strukturális alapokból elnyerhető ösz-
szegeket, a határok felszámolását, az
összeurópai döntések meghozatalában
való aktív részvételt jelenti, vagy annak
mérlegelését, megtámadjuk-e szövetsé-
geseinkkel Irakot, hanem azt is, európai
nemzetként részt vállalunk a kontinens
szerencsésebb felének feladataiból. És
ha az Európai Unió a demokratikus ha-
gyomány életben tartása végett mene-
déket nyújt a terror, a despoták, a pol-
gárháborúk elő] menekülőknek, akkor
mi sem tehetünk másképp. A NATO,
az OECD és hamarosan az unió tagja-
ként nem csinálhatunk úgy, mintha sze-
gény és jelentéktelen ország lennénk,
amelytől nem várható, hogy a világ
egészét érintő gondok megoldásából
kivegye a részét. Ez morális és egyben
az unió irányelveiben is megfogalma-
zódó kötelezettség, amelyet jó lenne
az Alkotmányra támaszkodó hazai jog-
szabályokban kifejezni.

Merjünk álmodni, ismételgette az a
párt, amely a menekülők oltalmazását
nem akarta 2002 decemberében az al-
kotmányba foglalni. Merjünk emlékez-
ni és felelősséget vállalni, javaslom én.
Akkor talán mindennapi és történelmi
álmaink is könnyebbnek ígérkeznek."
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Menekültek lakásproblémáia
A Menedék Egyesület összefoglalta álláspontját, ,miként le-
hetne javítani a menekültek lakhatási gondjain. Allásfogla-

lásunkat eljuttattuk a Nemzeti Lakásprogram Titkárságára
(Miniszterelnöki Hivatan, ahonnan várjuk a választ.

A Menedék Egyesület 1998 óta foglal-
kozik a Magyarországra érkező mig-
ránsok segítésével. Munkánk során
gyakran szembesülünk a menekültek
megoldatlan lakáshelyzetéveI.

Magyarországra évente 8-10 ezer
menedékkérő érkezik. Ebből 150-200
embert ismernek el menekültnek. És
további mintegy ezer embernek pedig
ideiglenes védelmet biztosít Magyar-
ország.

A menekültek közel azonos jogok-
kal rendelkeznek, mint a magyar ál-
lampolgárok. társadalmi beilleszke-
désük azonban nehézkes. Ennek egyik
oka a lakhatás problémája. A menekül-
teknek fél évig az állam biztosít teljes
ellátást. Hat hónap alatt kellene elér-
niük azt, hogy versenyképes jövedel-
met biztosíró munkahelyet találjanak,
hogy kiköltözve a menekülttáborból
ki tudjanak fizetni egy albérletet.

A más kultúrákból érkezett, a ma-
gyar nyelvet nem beszélő menekültek
a munkaerőpiacon jó esetben is csak
a legalacsonyabb státusú, legrosszab-
bul fizető állásokat kapják meg. A me-
nekültek olyan anyagi lehetőségekkel
érkeznek az országba, ami nem teszi
lehetővé számukra a lakásvásárlást.
Lakhatásukat csak a lakáspiacon talál-
ható al bérlettel tudják megoldani.
A lakás bérlését nagyban megnehezíti
az előleg kifizetése is.

Természetes segítő környezetük az
"új" hazájukban még nincs, így szí-
vességi lakáshasználók sem lehetnek.
Banki kölcsönt munkanélküliség,
nem be jelentett munka, vagy az ala-
csony jövedelem miatt oem kapnak.
Lakásvásárlási kedvezményre pedig
nem is jogosultak. Több, Magyaror-
szágon menedéket kapott ügyfelünk
hajléktalan. Vannak olyan ügyfeleink
is, akik legálisan tartózkodnak az or-
szágban, de semmilyen ellátásra nem
jogosultak, és így még a hajléktalan
ellátást sem vehetik igénybe.

A menekültek ellátását végző hiva-
tal anyagi támogatásokkal próbálja
segíteni a menekültek lakásproblé-
máját. Egyszeri letelepedési/kiköltözési
segélyt, lalebaiási támogatást és ottbon-
teremtést támogatást igényelhetnek
a rászorulole.

• Az egyszeri kiköltözési segélyt az ide-
iglenes védelmet élvezők csak akkor
kapják meg, ha a családban az egy
főre jutó nettó jövedelem nem halad-
ja meg a mindenkori öregségi nyug-

díj minimumát, Az egyedülállók gya-
korlatilag kimaradnak ebből a támo-
gatási formából.

• Eaehatást támogatást az igényel-
het, aki már albérleti szerződést kö-
tört, Ahhoz viszont ki kell fizetni a
kauciót a lakásra, és az első havi
bérletet. A menekülteknek általá-
ban nincs ] 50-200 ezer forint juk,
ami a beköltözéshez nélkülözhe-
tetlen. A Hivatal csak akkor fizeti
a lakhatási támogatást, ha az új cím
bekerül a lakcímigazoló kártyába.
Sok lakástulajdonos nem járul hoz-
zá ahhoz, hogya külföldi albérlők
lakcímet létesítsenek a bérlemény-
ben. Ilyen feltételekkel a menekül-
tek nem tudják igénybe venni a tá-
mogatást.

• Az ottbonteremtési támogatást csak
a státusos menekültek igényelhetik.
A támogatás egy hosszú lejáratú ka-
matmentes kölcsön. Azonban a hi-
tel maximális összege sem teszi le-
hetővé lakás vásárlását. Például egy
egyedülálló személy legfeljebb 600
ezer, egy 5 vagy több tagú család
pedig maximum 1,5 millió forintot
kaphat. Ez az összeg esetleg arra
elég, hogy banki hitelnél öntész-
ként szerepellen. A hivatal azonban
első helyen jelzálogigényt tart fenn,
ugyanúgy, mint a bank, ezért a két
támogatás gyakorlatilag nem vehe-
tő igénybe egyidejűleg. Ennél a tá-
mogatásnál problémát jelent még
az is, hogy csak akkor fizet a hiva-
tal, ha a megvásárlásra kerülő lakás
tulajdoni lapján már a széljegyzet-
ben szerepelnek a vevók. Ehhez
viszont a vevőnek már fizetnie kel-
lene. Az otthonteremtési támogatás-
sal - a velünk kapcsolatban állók
közül - senkinek nem sikerült la-
kást vásárolma.

• A menekültek jogosultak mindazon
támogatásra, ami a magyar állam-
polgárokat megilleti. Ez alól kivételt
képez a "szociálpolitikai támoga-
tás", ami szintén megnehezíti a la-
káshoz jutást. [A 12/2001. (1. 31.)
Korrn. r., amely a lakáscélú állami
támogatásokról rendelkezik, és ren-
getegszer módosították, legutóbb a
229/2002. (XL 7.) Korrn. r. szerint,
a kedvezményt, illetve támogatást
(szociálpolitikai kedvezmény) la-
kásépítési/vásárlási kedvezmény-
nek nevezi. Ezt a kedvezményt a
rendelet 2. § O) bekezdése értelmé-
ben csak nagykorú magyar állam-

polgár, valamint 16. életévét betöl-
tött, tartós nevelésbe vett kiskorú
magyar állampolgár veheti igénybe.
Ugyanakkor a menedékjogi törvény
(1997. évi CXXXIX. tv.) 17. § O) be-
kezdése értelmében a magyar ál-
lampolgárokkal azonos jogok illetik
meg, ha "törvény vagy kormány-
rendelet másként nem rendelke-
zik". Sajnos ez másként rendelke-
zik.]

• Állandó bejelentett lakcím. valamint
az önkormányzatok által megkö-
vetelt minimális tartózkodási idő hí-
ján menekültek nem pályázhatnak
eséllyel az önkormányzati bérlaká-
sokért. Esélyeik - még a szükséges
feltételek megléte es etén is - mini-
málisak a nagy túljelentkezés miatt.

javaslataink, amelyeket a Nemzeti
Lakásprogram kidolgozóinak figyel-
mébe ajánlunk:
• A Magyarországon élő és a legtöbb

esetben az állampolgárokkal azo-
nos jogokat élvező rnenekültekre is
terjedjen ki a lakáspolitikai kon-
cepció.

• A lakásépítési/vásárlási kedvez-
ményt a magyar állampolgárokhoz
hasonló feltételek mellett vehessék
igénybe menekültek is.

• Létszámuknak és területi elhelyez-
kedésüknek megfelelő kvóták sze-
rint jussanak hozzá önkormányza-
ti/állami (szociális) bérlakásokhoz
menekültek is, anélkül hogy helyi
lakosok lennének.

• A Fővárosi Önkormányzat (a rnene-
kültek legnagyobb része itt kíván
és tud megtelepední) hozzon létre
és rnűködtessen , félutas házakat",
a gyermekvédelemben és hajlékta-
lanellátásban már működőkhöz ha-
sonlóan, amelyek segítségével sike-
resen áthidalható az intézményes
(tábori) ellátásból kikerülők otthon-
teremtési nehézsége.

Az EU-csatlakozás következtében Ma-
gyarország tranzitországból befogadó
országgá válik. Ennek következtében
egyre több menekült fog érkezni, és
egyre többen fognak az országban ma-
radni. Ezért célszerű lenne kidolgozni
egy életszerűbb támogatási rendszert
azért, hogy az állam által védelmet
kapott emberek az ellátórendszerből
ne az utcára kerüljenek.

Budapest, 2003. január 15.
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Civilek támogatásaA hónap idézete
A belügyminiszter összefoglalta, mi-
lyen közigazgatásról álmodik, bele-
értve a régiók és a kistérségek kiala-
kítását, az uniós csatlakozásból eredő
követelmények teljesítését is. A refor-
mokon egy egész agytröszt dolgozik,
és egy éven belül az Országgyűlés
asztalán lesz a megyékből intéz-
ményfenntartót, míg az eddigi hét
statisztikai-tervezési régiókból valódi
képviselettel rendelkező régiót szabó
törvény tervezete.

"A reformokra nem azért van szük-
ség, mert Magyarország az Európai
Unió tagja lesz, hanem mert modern
államot építünk. A közigazgatási
rendszer átalakítása a megbízható-
ság, az átláthatóság és a demokrácia
hármas pilléréri alapszik. Fontos,
hogya kiépülő új közigazgatás mű-
ködése stabil, megbízható legyen.
Lényeges, hogya közösségí jogsza-
bályok minél előbb beépüljenek
a magyar jogrendbe, a jogalkalmazó
szervek pedig minél hatékonyabban
alkalmazzák őket. A megbízhatóság
hatékony, gyors és rugalmas közigaz-
gatást jelent. Az önkormányzatoknak
intézkedéseik végrehajtása során kö-
vetniük kell a közösségi előírásokat,
illetve :1 közösségi jog alapján elfoga-
dott nemzeti jogszabályokat, ami kö-
zös kötelező feladatuk. A közigazga-
tási rendszerrel szemben az egyik
legfontosabb követelmény a demok-
ratikus működés. A Belügyminiszté-
rium arra törekszik, hogy hosszú
távra megteremtse a közigazgatás ki-
számíthatóságát, a nép képviseleti elv
következetes érvényesíthetóségét."
(Magyar Hirlap. 2003. február 27.)

Reméljük, hogy mindez kiterjed a
menekültügyi igazgatásra, az idegen-
rendészetre és a menekültek beil-
leszkcdésének hatékonyságára is.

A NIOK hírlevelének 60. számában je-
lent meg, hogy készül a Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló törvény, amely
rövidesen a parlament elé kerül. A tör-
vény tervezet régi gondot próbál orvo-
solni, nevezetesen, hogy a társadalmi
szervezetek rmíködésükhöz támogatást
kaphassanak egy erre létesített alapból,
civileket és kormányzati képviselőket
tömörítő testület szabályozott döntése
értelmében. A támogatásban a legalább
már két éve a bíróságon bejegyzett szer-
vezetek, különösen a közhasznú és ki-
emelten közhasznú szelvezetek része-
sülhetnek alapvetően működési, kisebb
részben projekttámogatásként. szigorú
elszámolási kötelezettség mellett. Szak-
szervezetek, pártok, közalapítványok,

köztestületek a mintegy hatmilliárdos
alapból nem részesülnek támogatásban,
ahogyan a jogellenesen megszűnt, adós-
ságokkal terhelt szervezetek sem. 2003.
január 28-án, a Miniszterelnöki Hivatal-
ban a kormányzat és a civil párbeszéd
érdekében a tervezetet az előkészítők-
kel megvitatták. További információ a
www.ngo.hu honlapon olvasható (pél-
dául civil szervezetek finanszírozási le-
hetőségei, kell-e civil bank)

Az Európa Ház hírlevelében (2003
február 3.) azt olvastuk, hogy az EU
Kommunikációs Közalapítvány forrást
különít el civil szervezetek részére,
amelyhez pályázati úton lehet hozzá-
jutni, nyilván a megfelelő propaganda-
munka kifejtéséhez.

Közgyülés

Kiállítás a toleranciáról
A Közép-európai Egyetemen nyílt kiállí-
tás 2003 januárjában" Hogyan reklámoz-
zuk a toleranciát?" címmel. A bemutatón
a faj- és az idegengyűlölet ellen fellépő
európai szervezetek reklámposztereí,
kampányképei láthatók.
Bővebb információ: www.ceu.hu/cps/
eve/eve_xenophobia_exhibition. htrn

A Menedék Egyesület közgyűlést
tartott 2002. november 4-én. Ezen
elhangzott, hogy stratégiai tervet
készítenek, részben a meglévő me-
nekültügyi szabályozás és intéz-
ményrendszer jelentős javítására,
részben pedig a civil szervezet te-
vékenységének, szponzorálásának.
külkapcsolatainak hosszú távú rend-
jére vonatkozóan.

Döntés született az éves tagdíj
mértékéről (hatezer forint), aminek
befizetése azt is jelzi, ki veszi ko-
molyan a szervezetben való részvé-
telt. A pénzügyi és a projektek állá-
sáról szóló beszámoló után a tag-
ság egyhangúlag ismét elnökké vá-
lasztotta Sik Endrét, míg alelnök
lett Nagy Attila és Nagy Boldizsár.
Emrich Krisztina az egyesületi tit-
kár feladatát tölti be.

Egy szociális munkás feliegyzéseiböl
Részleteket közlünk a debreceni befo-
gadóállomás területén létrehozott in-
tegrációs házak működésének első
tapasztalairól szóló szakmai naplóból,
amelyet a beilleszkedési program szak-
mai kontrollját végző szociális munkás
jegyzett le. Okulásul érdemes a feljegy-
zésekbe beleolvasni.

2002. december 18.
A programban részt vevő menekültek
közül sokan hetek óta laknak az integ-
rációs házakban, és többségüle több
hónapja hall a "programról", de hogy
pontosan mit céloz az, mit nyújt szá-
mukra. és nekik mit kell ehhez adniuk,
azt eddig még nem tudták meg. Tájé-
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koztató első beszélgetés nem volt, és
ezt nem pótolta az információs levél
sem (pl. az, hogy valaki "arabul beszé-
lő", még nem jelenti, hogy érti azt az
arabot amit a levelet fordító használt).
Vajon milyen tudásra tehettek szert
a programról a tájékoztató levélből
azok a menekültek, akik analfabéták?
Azoknak a menekülteknek, akik - né-
hol értelmetlenül túlzsúfolva - hetek
óta laknak a kialakított, de még be
nem rendezett, és ezért sivár integrációs
házakban, megmaradt a függőségük
a tábortól. Ugyanis az önálló megélhe-
tésüket segítő támogatást nem kapják
meg. Ennek következtében össze mos-
sák a tábort és az integrációs házakat,

és minden tábori, fogdai "élményüket"
kivetítik a programra és az abban dol-
gozókra. Ezt az érzést erősíti az infor-
mációhiány a programról, és annak ha-
lasztgatásáról. Meglepő-e, ha ezek az
emberek elvesztették a bizalmukat'
Meglepő-e, ha ezek az emberek inge-
rültek? Meglepő-e, ha ezek az emberek
nem nyitottak arra, hogy többet meg-
tudjunk róluk'

2003. január 16.
Lezárultak a programban résztvevőkkel
az első beszélgetések. A két nap alatt
a mentorok részvételével beszéltem egy

(Folytatás a 8. oldalon)
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Egy szociális munkás ...

(Folytatás a 7 oldalról)
családdal. illetve két egyedülállóval.
Velük korábban ez nem történt meg,
mivel vagy késöbb csatlakoztak a prog-
ramhoz, vagy tolmács nem állt rendel-
kezésre, vagy egészségügyi okok miatt
nem tudtak részt venni. A Hivatal alá-
íratta a szerzódéseket ezekkel az embe-
rekkel, és kiadta a támogatásokat ne-
kik, még a beszélgetések előtt, anélkül,
hogy felmérte volna, vajon alkalma-
sak-e a programban való részvételre.

Megkötötte a szerz6dést, és kifizette
a félhavi .,integrációs támogatást" a Hi-
vatal egy, a programba újonnan belépő
iraki menekültnek, anélkül hogy eset-
tanulmánya vagy információja lett volna
az illetóról. Amit tudni lehetett, hogy
pszichiátriai gyógyszereket szed és tár-
sadalombiztosítás hiányában a tábori
pszichiáternél kell jelentkeznie. A pszi-
chiátriai vizsgálat után az orvos kijelen-
tette. semmiféleképpen nem javasolja
a programban való részvételt, mivel a
mentális állapota nem teszi alkalmassá.
Vajon számon kérhetó-e az a szerzó-
dés. amit olyan emberrel íratnak alá,
akiról feltehető. hogy tartósan pszichi-
átriai kezelésre fog szorulni?

2003. január 29
A hat hónapra tervezett program elsó
hónapja letelt, ám az egyéni integrációs
tervek kidolgozása még mindig nem
kezdődhetett el, mivel a kezdeti szakasz
nem zárult le, amit erősít az is, hogy egy
új, a programba bekapcsolódni vágyó
menekült esetén ismét kiderült, a Hiva-
talnak nincs hivatalos álláspontja, mit
akar kezdeni a programmal és a benne
részt vevó menekültekkel ...

Egy koszovói család minden tagja alá-
írta a program kezdete előtt a Hivatal
nyilatkozatát, amelyben személyekre le-
bontva kozlik, ki mennyi támogatást
kap havonta. A nyilatkozat aláírása után
hetekkel, a család aláírta - a támogatá-
sok összegének tudatában - a teljes
szerzéídést a Hivatallal, hogy a program-
ban részt kívánnak venni. Azonban a tá-
mogatás kifizetésének napján a Hivatal
munkatársa közölte , nem jó nyilatkoza-
tot" írt alá korábban, ezért kevesebb
pénz jár nekik. Amikor a családfő nem-
tetszésének adott hangot, a Hivatal
munkatársa felajánlotta alternatívaként,
hogy nem kötelezö részt venni, így
végül a család "elfogadta" a tényeket.
Ugyanazt a két kérdést tudom feltenni,
ami a családfőben is megfogalmazódott.
Mi a biztosíték arra, hogy a Hivatal ön-
hatalmúari nem csökkenti majd a támo-

gatások összegét rninden hónapban?
Hogy van az, hogy a programban részt-
vevőkkel kötött szerzódés részletesen
taglalja, milyen kötelezettségei vannak
a menekülteknek, és azok be nem tar-
tása esetén milyen szankciókat alkal-
mazhat a Hivatal, de ha a Hivatal nem
tart be valamit, akkor semmi nem tör-
ténik? Gondolhatnánk, hogy tényleg
egy adminisztrációs hiba történt és
rossz nyilatkozatot írtak alá, de ez nem
valószínű, mivel több hét állt rendelke-
zésre, hogy érzékelje a hibát és korri-
gálja azt, nem pedig a kifizetés napján
választás elé állítsa a klienst.

Sok az egészségügyi probléma a
programban lévó menekültek között,
amelyek jelentős része a bizony tal an-
ságra és az abból következ6 stresszre
vezethetéí vissza. A koszovói család
nó tagjánál a családi konfliktusok és
a támogatások körüli "mizériák" miatt
ismételten kialakulóban van a tbc.

2003. február 5.
Az ellátási osztály értesítette a mentoro-
kat, hogy február 5-én munkatársuk le-
megy Debrecenbe a havi támogatások
összegével. Ez azért is volt fontos. mert
a programban való részvételhez biztosí-
tott bérlet minden hónap ötödik napján
éjféléig érvényes. Miután amentorok
közölték a menekültekkel, hogy a [mun-
kaügyi képzést nyújtó] iskolában lesz a
kifizetés, és a délelötti csoport el is ment
az iskolába. Ám az ellátási osztályról
telefonáltak. hogy mégsem 5-én, hanem
másnap lesz a kifizetés. Amentorok két-
ségbeestek, hogy az embereknek nincs
pénzük, nem tudnak utazni. kérdésessé
válik a másnap délelötti oktatás is. Fel-
ajánlották, maguk mennek Budapestre
a pénzért. Az ellátási osztály szerint ez
a mentorok saját költségén megoldható.
Nem tudom eldönteni, hogy cinizmus-e
vagy az empátia teljes hiánya ez a fel-
ajánlás a Hivatal részérol, azok után,
hogy több mint másfél hónapja a men-
torok és a szakreferens szerzéídése nem
rendezett, és fizetést sem kaptak. Így
az utazás nem jött össze, amentorok
lemondták a másnap déleléítti oktatást,
és várták az ellátási osztály munkatársát,
hogy megérkezzen.

2003.fehruár 12.
Az egyik menekültnek hetekkel ezelőtt
elkezdett fájni a foga. A mentor felku-
tatta a területileg illetékes fogszakor-
vost, és kért egy idopontot. Az elsó al-
kalommal. amikor elment a rendelésre
a fogszakorvos nem volt ott, de a helyet ~
tesító megvizsgálta. és elküldte röntgen-
re, majd adott egy új időpontot. Az új
időpontban ugyan ott volt a szakorvos,

azonban mintegy hat órai várakoztatás
után elküldte a menekültet, mondván,
a menekültek nem hozzá tartoznak, füg-
getlenül attól, hogy van TAJ-kártyája és
a lakcímkártyája szerint hozzá tartozik.
Mikor a menekült a fájdalomtól és az
értelmetlen várakozástól feldúlva vissza-
érkezett a rendelésról. felhívtuk a Pol-
gármesteri Hivatalt, ahol a Népjóléti
Osztályon azt mondták: a körzeti leosz-
tás szerint az a fogszakorvos rendelke-
zik ellátási kötelezettséggel, aki elhaj-
totta. Ezután felhívtam a fogszakor-
vost, aki közölte, hogy neki van egy
hivatalos levele - szintén - a Népjóléti
Osztálytói, hogy a Sámsoni út 149. alatti
menekültek nem hozzá tartoznak. Elma-
gyaráztam neki, hogy a cím azonos, de
menekültstátusosról van szó (magyar
állampolgárokkal azonos jogok stb.),
TAJ-kártyája van, a fogszakorvosnak meg
ellátási kötelezettsége van. Ez a múlt
héten történt. Megegyeztem az orvossal,
hogy ad egy új időpontot. és addig utá-
nanéz, hogy is vannak itt a dolgok.

Egy hét eltelt. Közben a Népjóléti
Osztály vezetője által aláírt dokumentu-
mot szereztünk be a menekült számára
miszerint a fogszakorvosnak területileg
ellátási kötelezettsége van a Sámsoni út
149. szám alatt lakó menekült esetében
is. Az új idópont előtt felhívtam a fog-
szakorvost, aki továbbra sem akarta
megérteni. hogy ellátási kötelezettsége
van. Mikor elmondtam neki, milyen do-
kumentumot adott ki a Népjóléti Osztály
vezetője, azt válaszolta, megkeresi 6 is
az osztályvezetot. Ujabb megkeresés:
azt mondta, nem sikerült az osztálvve-
zetővel beszélnie, és bár nem é11egyet
velem, ezt az egy fogat ellátja. Vajon
minden fájó fog esetében hetek et kell
eltölteni azzal, hogy kinek van és miért
ellátási kötelezettsége? Ezek után biztat-
tuk a menekültet. menjen és üljön be
a fogorvosi székbe. Fenntartásaim vol-
tak és be is igazolódtak. Természetesen
semmi rosszat nem feltételezve a fogor-
vosról, a menekültnek egy egyszeru tö-
més után másfél napig zsibbadt volt
a fél arca, illetve a zsibbadás után nehe-
zen viselhető fájdalmai voltak. A fog-
szakorvos rasszista és xenofób. amiról
a Hivatal nem tehet, bár tanulságos
nekik is, hogy mikkel kell megküzdenie
a menekülteknek és a mentoroknak is.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

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

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
IX. évfolyam 3. szám 2003. március

Nemzetközi egyezmények
Konzuli egyezményt kötöttünk az Orosz
Föderációval még 1991-ben, de a kihir-
detésére csak most került sor (2003. évi
X. törvény), így a rendelkezéseit 2003.
január 19-től kell alkalmazni. A konzul
segítséget nyújt például állampolgár-
sági, hagyatéki, gyámsági és gondnek-
sági ügyekben, közjegyzői feladatok
ellátásával, anyakönyvezéssei, szemé-
lyi iratok átvételével kapcsolatos fel-
adatokat lát el.

A letartóztatott vagy egyéb szabad-
ságkorlátozást elszenvedőről a konzult
három naptári napon belül értesíteni
kell, és maga az érintett is szabadon
kapcsolatba léphet vele, a látogatását
legfeljebb négy naptári napon belül
engedélyezni kell. Az érintett polgárnak
a konzulhoz való fordulás lehetőségé-
ről tájékoztatót adnak át, csatolva a ki-
töltendő nyomtatványt és a segítségre
vonatkozó nyilatkozatmintát, amelyeket

az egyezmény melléklete is tartalmaz,
magyar és orosz nyelven.

Jordániával 2003. február vége óta
együttműködünk egy még 1999-ben kö-
tött megállapodás értelmében a terroriz-
mus, a tiltott kábítószer-kereskedelem
és a szervezett bűnözés elleni fellépés-
ben [28/2003. CIII 11) kormányrende-
letl. Az együttműködés kiterjed a kulföl-
diekre és a migrációs tapasztalatokra,
jogszabályokra, az embercsempészés
vagy az illegális munkaeró-kereskede-
lem elleni fellépésben a másik fél szá-
mára szükséges információk, valamint
igen sokféle személyes adat átadására
is. Vajon egy meróben külonbözó jog-
rendszerű országgal és nem törvényi
szinten miként születhet alkotmányos
megállapodás? Mindenesetre az iraki
menekültekről első kézből kaphatunk
migrációs, embercsempészeti és fekete-
munkára vonatkozó adatokat.

Még úiabb szabályok
Az évkezdet újabb jogi előírások életbelépését hozza, miközben lassan kitava-
szodik. A migránsok számára fontosakat röviden összefoglaljuk.

• Az anyakönyvezésről, a házasságkö-
tési eljárásról és a névviselésről még
2002-ben született módosítás (2002.
évi XLV törvény), de megmaradt az
igencsak régi, 1982. évi 17. törvény-
erejű rendelet. A belügyminiszter
egy terjedelmes rendeletben újrasza-
bályozta az eljárási rendet [6/2003.
(Ill 7) BM rendelet), ebből hívjuk
fel a néhány szabályra a figyelmet.
Az ismeretlen szülőktől származó
gyermek születését a gyámhatósági
határozatban születési helyként
megjelölt területen illetékes anya-
könyvvezető fogja bejegyezni. Ha
bizonyos adatok hiányoznak, úgy
legfeljebb 30 napra elh~lasztllató ;z
anyakönyvezés, időt adva azok be-
szerzésére. Ha viszont a keresés nem
jár eredménnyel, úgy a hiányzó ro-
varokat kihúzzák, és majd egyszer,
ha mégis megkerülnek az adatok (ok-
mányok), az utólagos bejegyzések

rovatba bevezetik azokat (például az
ismeretlen állampolgárságú gyermek
vagy szülők ismertté vált állampol-
gárságár). Amennyiben az anyakönyv-
vezető ismeretlen szülőktől származó
gyermek születéséról értesül, a szű-
letési anyakönyvezést legfeljebb 30
napra elhalaszt ja, és a vér szerinti
vagy a képzelt szülők adatainak
megállapítása érdekében megkeresi
az illetékes gyámhatóságet. Az anya-
könyv "Megjegyzések" rovatában
kell feltüntetni az igazolt külföldí
állampolgárságot, a hontalanságot,
valamint az ismeretlen állampolgár-
ságot. Abevándorlási és letelepedési
engedéllyel rendelkezők közül a
magukat magyar nemzetiségűnek
vallók kérhetik, hogy utonevüket a
megfelelő magyar formában szere-
peltessék. Ha magyar gyermeket
kűlfoldiek fogadnak örökbe, illetve
ha hontalan szülőknek itt születik

gyermeke, akkor a gyermek magyar
állampolgárságát a születési anya-
könyvbe bevezetik. A kűlföldí hely-
ségnevet az illető országban haszná-
latos módon kell anyakönyvezni,
de mellette - ha ismert - járuléko-
san, azaz zárójelben fel kell tüntetni
a magyar elnevezést is, ha a telepü-
lésnek volt hivatalos magyar elne-
vezése. Az ország nevét rnindig az
anyakönyvi esemény időpontjában
érvényes módon kell bejegyezni.
Külföldi vagy külföldön élő hontalan
igazolni köteles a házasságkötéskor,
hogy annak nincs a személyes joga
alapján akadálya. Az anyakönyvve-
zető azt is vizsgálja, vajon a magyar
családjogi törvényben foglalt házas-
sági előfeltételeknek a házasulandók
megfelelnek -e. A házasságkötési" vá-
rakozási idő" (30 nap abejelentéstől
számítva) akkor kezdődik, ha az em-
lített igazolás (vagy az azt pótló köz-
igazgatási hivatali nyilatkozat) már
megérkezett. A tolmács, illetőleg az
idegen nyelvet értő és beszélő anya-
könyvvezető az először magyar
nyelven feltett kérdéseket a házasuló
nyelvén közli, szükség esetén meg-
magyarázza, majd a házasuló nyel-
vén adott választ magyarul megis-
métli. A házasságkötési eljárásban
a nem magyar állampolgárt arról is
nyilatkoztatni kell, hogya magyar
nyelvet érti és beszéli, vagy sem.
A külföldí állampolgárok, a rnene-
külteket kivéve, anyakönyvi esemé-
nyeinek bcjegyzéséről szóló iratokat

(Folytatás a 2. oldalonl)



Még úiabb szabályok
(Folytatás az 1. oldalról)

az anyakönyvvezető köteles öt na-
pon belül felterjeszteni a közígazga-
tási hivatalhoz (felettes szervéhez),
amely azt 30 napon belül "nemzet-
közi szerződés vagy viszonosság
alapján, közvetlenül a külföldi sze-
mély állampolgársága szerint illeté-
kes idegen állam magyarországi kül-
képviseleti hatóságának megküldi.
Amennyiben az illetékes idegen ál-
lamnak Magyarországon nincs kűl-
képviselete, a kivonatokat a Külügy-
minisztériumnak kell megküldeni"
002. §). És mi van a vissza nem for-
dítható, a menedékjogi eljárás alatt
álló, netán a befogadott külföldiek-
kel? Az őket védelemben nem része-
sítő állam vajon mit kezd a házassá-
gi, válási, születési vagy éppen halá-
lozási anyakönyvi iratokkal? Nincs
mód mérlegelésre, hogya külföldi-
nek miféle hátrányokat okozunk ez-
zel? Zavaró továbbá, hogya rendelet-
ben nem a személyes jog, hanem az
állampolgárság a hangsúlyos, így a
menekült, a hontalan házasságköté-
se, esetleg egyéb anyakönyvi ügye
nehézkessé válhat, nem is szólva az
uniós polgárokról, akik ma még for-
málisan .külföldíek". A 2003. már-
cius 1O-én életbe lépő rendelethez
sokféle melléklet tartozik, amelyek-
ben példákat mutatnak be a külön-
bözö bejegyzésekre, például "az apa
belga, az anya francia, a gyermek
magyar állampolgár (örökbefogadás
esetén)"

• 2003. február közepén lépett hatály-
ba a szociális igazgatásról és a szoci-
ális ellátásokról szóló 2003 évi IV
törvény. Így az 1993. évi. Ill. törvény-
hez képest változott a vagyon, a szo-
ciális ellátásokra való jogosultság
megállapításához kapcsolódó adat-
szolgáltatás, a lakásfenntartási támo-
gatás, a temetési segély, a közterne-
tés, az adósságkezelés, az ellátási
szerződések és a hajléktalanok ellá-
tásának rendje. A fővárosi/megyei
közigazgatási hivatal szigorúbban el-
lenőrzi az önkormányzatok és fenn-
tartók kötelezettségeinek betartását,
létrehozták a szociálpolitikai szakér-
tői névjegyzéket. Az ellátottak jogait
védő képviselő pedig az e célra létre-
hozott szervezet keretében fog mü-
ködni július l-jétől, és nem a mód-
szertani kezpontokon belül, ahogy
eredetileg tervezték.

• A gyermekvédelmi törvényben vál-
tozást jelent (2003. évi IV törvény) a
rendszeres gyermekvédelmi támoga-
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tás összegének emelése, júniusban
kéthavi támogatás kifizetése, előleg
felvételi lehetősége, valamint a rend-
kívüli támogatásra, a gyermekvédel-
mi szakértői bizottságra és szakszel-
gálatra vonatkozó rendelkezések.
Változott a HIV-pozitív gyermekek
ellátása, gondozása (speciális gyer-
mekotthont kell létrehozni, ha gon-
dozásuk, elhelyezésük másként nem
biztosítható). Új intézmény július
Hétől a gyermekjogi képviselő, aki
a feladatait szintén önálló szervezet
keretében fogja ellátni. Vajon hány
menekült gyerek ügyével foglalkoz-
nak majd? A határőrség. a rendőrség,
az ügyészség, a bíróság és a bünte-
tés-végrehajtási intézet parancsnok-
sága is köteles alkalmazni a gyer-
mekvédelmi és a gyámügyi eljárásról
szóló rendeletet február közepétöl a
gyermek ideiglenes hatályú elhelye-
zése tekintetében [14/2003. (II. 12.)
kormányrendelet!. Igen sok rendel-
kezés módosult a gyermekvédelem-
ben, többek között külföldí állam-
polgárságú gyermek esetében az
ideiglenes hatályú elhelyező határo-
zatban ki kell térni a fővárosi V ker.
Gyámhivatal megkeresésére is.

• A családi pótlék, a gyermekgondozá-
si támogatás, a fogyatékossági támo-
gatás - amely az itt élő, nagykorú be-
vándoroltakra, menekültek re is kiter-
jed - szintén módosult feltételekkel
vehető igénybe (2003. évi IV törvény,
13/2003. (II. 12.) korrnányrendelet).
A nyugellátási szabályok körében
is akad változás (például tizenharma-
dik havi nyugdíj, árva ellátás , rnéltá-
nyossági nyugdíj). A kivándorolt, ille-
tőleg külföldön élő vagy tartózkodó
személyek nyugdíjigényét a Fővá-
rosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosí-
tási Igazgatóság bírálja el, viszont a
nyomtatványon az aláírást a közjegy-
ző mellett a magyar külképviselet
vagy külföldi hatóság is hitelesítheti,
azaz a kérelem levélben is intézhető,
nem kell miatta hazautazni. A hozzá-
tartozói nyugellátás keretében szabá-
lyok szólnak arra az esetre, ha az el-
tartott külföldön folytat felsőoktatási

tanulmányokat. Amennyiben valaki
várhatóan 90 napnál tovább tartóz-
kodik külföldön, úgy adatai megadá-
sával kérheti nyugellátásának kül-
földre való folyósítását, ám negyed-
évenként adategyeztetésre kötele-
zett. Ezt meghatározott nyorntatvá-
nyon teheti meg, amelyen aláírását
külföldi hatóság, külképviselet vagy
közjegyző hitelesítheti, ha pedig
egészségügyi, szociális intézmény-
ben él, az ottani orvos is igazolhatja
adatait és azok változását. Az adat-
egyeztetés hiányában a folyósítást
felfüggesztik. Újraszabályozták a ma-
gasabb összegű családi pótlékra való
jogosultság feltételeit [5/2003 (II.19)
ESZCSMrendelet].

• Érdekes mintát jelenthetne a mene-
kültek - általában a bevándorlók -
integrációs programjának kialakításá-
hoz a fogyatékosok számára létreho-
zandó támogató szolgálatra vonatko-
zó új szabályozás [6/2003. (II. 26.)
ESZCSM rendelet). Eszerint a szemé-
lyes gondoskodás körében a szemé-
lyi segítő szolgálat nyújt tanácsot, se-
gítséget az érintettnek, például a tár-
sadalmi életben való teljes jogú rész-
vételhez, az önálló munkavégzéshez,
tanulmányok folytatásához, szociá-
lis és egészségügyi szolgáltatások
igénybevételéhez, továbbá a sport, a
kulturális és szabadidős tevékenysé-
gek végzéséhez. A szolgálat szakmai
programot készít, fogadja az ellátot-
takat úgy, hogy eleve a célcsoportból
alkalmaz személyi segítő munkatár-
sakat, akiket kiképez (gépkocsiveze-
tőnek, egyéb sajátos segítő munkák-
ra, még akkor is, ha nincs szakirányú
képzettségük). Érdekesség, hogya
szolgálat vezetőinek körébe nemcsak
szociális munkások, hanem másféle
végzettségű szakemberek is tartoz-
nak, valamint a személyi segítők is
eltérő tapasztalatokkal, végzettséggel
rendelkeznek. Milyen jó lenne efféle
szakmai szabályokat kidolgozni a
menekültek és migránsok beilleszke-
dését segítő szolgálatról. ..

• A területfejlesztési célelőirányzat
felhasználásáról szóló szabályokat

Felhívós
A Menedék Egyesület a 2003-as nyári gyerektábora számára térítésmentesen vagy nagyon
kedvezményesen igénybe vehető szálláshelyet keres, és ebben kéri az Oltalomkeresők
olvasóinak segítségét. A tábor tervezett időtartama: 5-8 nap, létszáma: 25-SO fö (a ren-
delkezésre álló pénztől függően). Emellett az Egyesület vár és megköszön minden olyan
- a szállítást, étkezést, a tábori programok megvalósítását segítö - adományt, amelyet
a gyerekek táborozását szívükön viselö olvasók nyújtanak.
Az Egyesület elérhetősége: tel.: (06-1)-322-1502, 344-6224; fax: (06-1)-479-0272;
e-mail: menedek@menedek.h.u;ám:1074Budapest.Rákóniút80.1I/2a.

OLTALOMKERESÓK 2003. MÁRCIUS
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Harc a feketegazdaság ellen?olvasva [2612003. (Ill. 4.) kormány-

rendeletI az jut az ember eszébe,
hogy miért ne lehetne ezekből a mil-
liárdos összegekból a migránsok be-
illeszkedési programjait, intézmé-
nyeit is támogatni. Hiszen az egyik
kiemelt cél "a társadalmi és gazdasá-
gi térbeli - életkörülményekben.
gazdasági, kulturális, oktatási-képzé-
si és imra-strukturális feltételekben
megnyilvánuló - jelentős esély-
egyenlőtlenségek mérséklése". A te-
niletfejlesztési tanácsok által jóváha-
gyott pályázatokból (például mun-
kahelyteremtéshez) támogathatók
civil szervezetek, magánszemélyek
is, nem csak vállalkozók. Az önkor-
mányzatoknak és a nonprofit szerve-
zeteknek a fejlesztes megvalósításá-
hoz csupán 10 százalékos saját for-
rással kell rendelkezniük, a leghátrá-
nyosabb térségekben még ennyivel
sem. A munkahelyteremtő beruhá-
zásokhoz minden egyes új munka-
hely létesítéséhez legfeljebb másfél
millió forintos támogatás szerezhető.

• Részletesen szabályozta az igazság-
ügyi miniszter az ismeretlen helyen
tartózkodó terhelt, a bűncselekmény
elkövetésévei alaposan gyanúsítható
ismeretlen személy tartózkodási helyé-
nek felkutatására, lakóhelyének és
személyazonosságának megállapítá-
sára, a körözés elrendelésére vonat-
kozó eljárást 1112003. (III. 7.) IM ren-
delet] A határfigyelőztetést, nemzet-
közi körözést is érintő rendelet 2003.
júliustóilép életbe.

• A szolgáltatások szabadsága az uniós
csatlakozást követően az ügyvédi
karban is lehetővé teszi, hogy bár-
mely uniós állampolgár képviseleti
munkát végezzen Magyarországon,
es fordítva, az ügyvédek az érintett
tagállamban érvényes normák sze-
rint jogosultak lesznek eljárni a többi
tagállamban (2003. évi XI. törvény).
Az ügyvédi kamaránál vezetik majd
az alkalmazott európai közösségi jo-
gászok, a külföldi jogi tanácsadók
és az ügyvédi irodák nyilvántartását
is. A névjegyzékbe felvett európai
közösségi jogászt, kérelmére, a kama-
rába fel kell venni, ha igazolja, hogy
Magyarországon megszakítás nélkül
három éven át folytatott ügyvédi te-·
vékenységet a magyar joggal (illetve
az EU jogának magyarországi alkal-
mazásával) kapcsolatban, és "szemé-
lyes meghallgatás on bizonyítja, hogy
rendelkezik az ügyvédi tevékenység
gyakorlásához szükséges szintű ma-
gyar nyelvtudással" . Hasonló célú
liberalizáció következik be a szaba-
dalmi ügyvivők körében is az uniós
állampolgárokat illetően (2003 évi
VI. törvény).
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Az Ázsia Központ építésén mintegy 2500 ember dolgozik. Az Országos Munka-
védelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség a rendőrségi kommandósokkal, helikop-
terrel, 15 autóval helyszíni ellenőrzést tartott február végén, harcolva a feke-
temunka ellen. Az országosan néhány száz ,!!unkaügyi felügyelő persze aligha
tudja ezt a harcot eredményesen megvívni. Igya nagyszabású akció (Népsza-
badság, 2003. február 22.) eredménye: harmincengedély nélküli feketemunkás
és 250 nem megfelelő munkaszerződés.
Magyarországon 840 ezer munkáltató
van, így négyezer cégre egyetlen mun-
kaügyi felügyelő jut. A szervezet veze-
tője szerint háromszor ennyi sem lenne
elég, és hiába a ma hárommilliós maxi-
mális bírság, a közterhek hatalmas ará-
nya miatt jobban megéri az illegális
foglalkoztatás. Noha az MTA Közgaz-
daság-tudományi Kutatóközpont jának
főmunkatársa szerint (Magyar Hírlap,
2003. február 13.) a feketegazdaság
aránya 2002-ben csökkent, csupán a
GDP 18 százalékára tehető a korábbi
22-23 százalékhoz képest, a Moszkva
tér ugyanúgy virágzik. Még a téli na-
pokban is működik az emberpiac. Haj-
nali hat óra van, és az újságíró beszéd-
be elegyedik Vaszilij Dimitruval, az öt-
venes éveiben járó férfival. "Ezresért
mindent elmondok magának a fekete-
munkáról. Kisebb megszakításokkal
már öt éve járok ide, megtanultam ma-
gyarul. Nyáron virradatkor százan is
várakozunk, és hét óráig legtöbbször
mindenki kap munkát. Akinek nem si-

kerül, az vagy sokat kér, vagy olyan
bunkó, mint a föld. Meleg időben a ro-
mántói az ukránon át a romáig min-
denki a Moszkva téren akar érvénye-
sülni. Amikor aztán begyün a hideg, az
utóbbiak szabályszerűen felszívódnak.
Zimankóban nem dolgoznak, csak azt
tudnám, miből élnek akkor." Közben
húszéves forma fiatalember lép oda,
és fenyegetőleg néz az újságíróra,
"Policáj!" felkiáltásokkal. Az öreg ro-
mánul csitítja. Kiderül, az unokaöccse,
aki még nem tud magyarul, de már volt
dolga a rendőrséggel. A rokon is kő-
műves. Erdélyben nincs munka, vagy
ha van, a fizetségből nem lehet meg-
élni. Pedig népes a családja. Itt akár
50-100 ezer forintra is szert tehet ha-
vonta, ha van munka. És most hol lak-
nak? Az öreg hunyorít, és annyit mond:
"Az egyik magyar haverunk elintézte,
hogy befogadjanak a hajléktalanszálló-
ba. Ha ez nem lenne, akkor a Nyugati
valamelyik vagonjában húznánk meg
magunkat. Így élünk, napról napra .. "

Egészségügyi dolgozók vándorlása?
Miközben folyik a kórház törvény körüli vita, amelynek egyik lényeges pontja,
hogya kötelező egészségügyi ellátásokat vállalkozók és vállalkozások is nyújt-
hatják, amelyek nyilván nem közalkalmazottként tartják meg a dolgozókat, ha-
nem majd kényszerszámlaadókká, esetleg megbízási szerződéses alkalmazottá
minősítve őket, márciustól miniszteri biztos kezdte meg müködését az egész-
ségügyi képzés és továbbképzés összehangolására.

A medikusok harmada ma külföldi (Vi-
lággazdaság, 2003. március 19.), az ál-
talános orvosok, fogorvosok, szülész-
nők, gyógyszerészek diplomáját az EU-
ban is elismerik, a rezidensek képzése
is egybevág az uniós gyakorlattal. Mi-
nek akkor miniszteri biztos, aki a tárcá-
tól kapott 130 millió forintos projektet
vezeti?

Tény, hogy vannak orvosi hiány-
szakmák, és az akkreditált képzőhe-
lyek számának növelésével ezen akar-
nak segíteni. Tény továbbá, hogya ki-
képzett egészségügyi szakdolgozók
harmada marad csak a pályán, de eh-
hez a béremelés csak lassan, akadozva

nyújt némi ellenszen. Sem a munka-
jogi bizonytalanság, sem az említett.
tények nem teszik a tárcát borúlátóvá:
szerintük a csatlakozással együtt járó
szabad munkaerő-vándorlás nem erő-
síti fel az orvosok külföldi munkavál-
lalását.

Az állásokra ugyanis pályázni kell,
és az innen elmenők helyébe jönnek a
litván, a lengyel doktorok, azaz a kettő
kiegyenlíti egymást. Ma évente 15-50
orvos és 130-150 szakdolgozó vállal
munkát a minisztériumi adatok szerint
a Lajtán túl, így nincs ok a pánikra.
A többiekről pedig nem tudunk, mert
nincsenek benne a statisztikában.
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Be(nem)fogadottak
A befogadott státussal rendelkezök, föként ha közösségi szálláson laknak, nem
sok jóra számíthatnak. E jogállásukat ugyanis nehezen tudják igazolni, munkát
vállalniuk pedig egyébként is nehéz, mert a munkáltatók a nagyon rövid ideig
érvényes okmányok láttán nem szívesen alkalmazzák a külföldit.
ABevándorlási és Állampolgársági Hi-
vatal (BÁH) ezzel kapcsolatosan arról
tájékoztatott, hogy "ez évelejére meg-
teremtőd tek a humanitárius tartózko-
dási engedély okmány gépi úton törté-
nő kiállításának és nyilvántartásának
technikai feltételei". Ezért a 2001. évi
XXXIX. törvény 15. § (1) bekezdése
alapján, amely' 14 hónapja hatályba
lépett, ,,2003. február 1-jétől a befoga-
dorrak részére a munkavállalási enge-
dély érvényességévei megegyező ideig
állitják ki a humanitárius engedélye-
ket". Ha valakinek ideiglenes tartózko-
dási igazolása volt, neki az új, kártya
formátumú engedélyt csak az igazolás
lejáratakor állítják ki. A lejárat közeled-
tével pedig a következő, barátságos-
nak aligha mondható hangú idézést
adják át - a mcstanában hazakuldésre
ítélt jugoszláv - befogadottaknak.

.Közelezem ... , hogy 2003. március
hó 25. napján... órakor idegrendészeti
meghallgatás céljából jelenjen meg a ...
Hatósági osztály ügyeletén. Az állam-
igazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 1957. évi IV törvény (a továbbiak-
ban Áe.) 24. § (2) bekezdése szerint, ha
az idézett személy megjelenési kötele-
zenségének nem tesz eleget., vagy a
meghallgatása elöu az eljárás helyéről
engedély nélkül távozik, és elmaradását
vagy eltávozását megfelelően nem iga-
zolja, ezer forintig terjedő bírsággal sújt-
ható. Az Áe. 24. § (3) bekezdése szerint,
ha az idézett személy ismételt megjele-
nésre sem jelenik meg, és távolmaradá-
sát nem menti ki, a rendőrség ÚTjánelő-
vezetterherő. Felhívom figyelmét, hogy
a megjelenési kötelezettségének elmu-
lasztásával egyidejűleg megsérti a Tartóz-
kodási szabályokat is, ezért a külföldíek
beutazásaról és tartózkodásaról szóló
2001. évi XXXIX. törvény Ca továbbiak-
ban Idtv.) 32. §-a alapján Önnel szem-
ben kiutasítás, illetve beutazási és tar-
tózkodási tilalom elrendelésének van
helye. A kiutasítás végrehajtása érdeké-
ben az ldtv. 46. § (1) bekezdés a) pontja
alapján Önt az iller.ékes idegenrendé-
szeti hatóság idegenrendészeti őrizetbe
veheti." Az idézés dátuma 2003 március
20. A lap alján "az idézést átvettern,
a benne foglaltakat megértettem" és alá-
írás áll. Néhány dolgot nem értünk.
• Miért idézést kap az, aki védelemre

szorul? Ha kérelemre indul az eljárás,
és a védelemre szorulók zöménél ez a
helyzet, hogyan lehet neki az Áe. 22. §
(1) bekezdése alapján értesítés helyett
idézést kűldeni? Arról nem is szólva,
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hogy ha valóban beidézni kellett, ak-
kor míért nem öt nappal előbb kapta
meg a külföldi ügyfél az idézést?

Áe. 22. § (1) Azt, akinek személyes
meghallgatása az eljárás során szük-
séges, a közigazgatási szerv arra
kötelezheti, hogy előtte vagy a meg-
jelölt helyen jelenjen meg; erre a
közigazgatási szerv határnapot vagy
határidőt jelöl meg. Az ügyfél nem
kötelezhető megjelenésre az általa
kezdeményezett eljárásban.
(2) Az idézést általában úgy kell kö-
zölní, hogy azt az idézett a meghall-
gatását megelőzően legalább öt nap-
pal megkapja, és a megjelenés őt
a munkájában lehetőleg ne akadá-
lyozza.

További kérdés: az idegrendészeti
szabályok szerint a hivatalból indí-
tott eljárás nem azonos azzal, hogy
bizonyos döntést kötelező meghoz-
nia a hatóságnak? Az utóbbira példa
a tartózkodási igazolás kiadása, ami
azonban nem a befogadottakra, csu-
pán a kijelölt helyen tartózkodókra
vonatkozhat.

Idtv. 24. § (1) A Hivatal vagy a terü-
leti idegenrendészeti hatóság hivatal-
ból ideiglenes tartózkodásra jogosító
igazolással látja el - a befogadott
kivételével - azt a Magyarországon
lévő külföld it,
a) aki valamely beutazásra és tartóz-

kodásra jogosító engedéllyel nem
rendelkezik;

b) akinek az úti okmányát az ellene
indult büntető- vagy szabálysértési
eljárás lefolytatása érdekében visz-
szatartották;

c) akit kijelölt helyen való tartózko-
dásra keteleztek.

Vajon miért kell meghallgatni min-
denképpen a külföldit, ha származási
országában a viszonyok tisztázása,
a hazatérés feltételei nem rajta múl-
nak? Valóban szükség van a meg-
hallgatására? Vagy ez az idézést jog-
szerüvé?

• Az Áe. és Idtv. több helyen is utal rá,
hogya magyar nyelv ismeretének hi-
ánya nem okozhat hátrányt az eljá-
rásban a külföldinek. Vajon miért
nem közlik ezt a rosszul értelmezés
miatt nem teljesített, így súlyos jog-
következményekkel járó idézésben
az érintett anyanyelvén? Arra nincs
utalás, hogy ez a magyar lenne. Hol
van az utalás a tolmácsra? A "benne
foglaltakat megértettem" kitételt mi
teszi jogszerüvé?

• Az Áe. szerint egyidejűleg értesíteni
kell az idézett személy képviselőjét
IÁe. 18. § (5) bekezdésl, ha valóban
idézésről van szó. Hol utalnak az
idézésben arra, hogy van vagy nincs
képviselője a külföldinek, és ha van,
akkor őt értesítették -e?

• Az Áe. alapelvei között szerepel a
hatóság kitanítási, tájékoztatási köte-
lezettsége. Ennek nem tesz eleget az
idézett szöveg, mert nem mondja
meg, hogy hol, miként és mikor je-
lezze a külföldi, ha mégsem tud
megjelenni, mit jelent a megfelelő
okból való kimentés.

• Abszurd, hogy az Áe. és az Idtv. ösz-
szes jogkövetkezményére hivatkozik
a szöveg, mert ugyan hogyan bírsá-
golják meg az érintettet, főleg ha kö-
zösségi szálláson él, azaz nincs egy
fillérje sem. Ha pedig megszökött,
akkor hogyan vezettetik elő rendőr-
rel? A kiutasítás, a tiltólis tára való fel-
kelülés előtt vajon nem kellene meg-
vonni a védelmet nyújtó jogállást,
netán a tartózkodási engedélyt, ame-
lyet egyébként kötelező kiadni?

Idtv. 15. § (1) A Hivatal és a területi
idegenrendészeti hatóság a törvény-
ben foglalt tartózkodási feltételek
hiányában is - humanitárius megfon-
tolásból - tartózkodási engedéllyel
látja el:
a) a befogadottat.
b) azt a külföldít, aki a rnenekült-

ügyihatóságtól menekültkénti vagy
menedékeskénti elismerését kérte,

Hol marad a hatósági mérlegelés a
cselekmény súlya (mulasztás) és a jog-
következmény között? Első alkalom-
mal vagy ismételt mulasztásnál ilyen
SZigOlÚ a szöveg vagy mindíg?

Várjuk a válaszokat.

Félelem a vízumtói
A Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar
Nemzeti Tanács a még 2002. december 17-én
kelt, a magyar kormányfönek címzeH levelében
fejezte ki aggodalmát a Szerbia-Montenegró
polgáraival szemben bevezetendő vízumrendszer
miott. Medgyessy Péter 2003. március lü-én
közzétett nyilatkozata (MTI) szerint a kormány
minden megtesz, hogy minél kevésbé legyen
fájdalmas - azaz a vajdasági magyarokkal való
kapcsolatok szempontjából káros - az EU
vízumpolitikájának átvétele. A hivatalos célból
utazók vízum nélkül jöhetnek a többiek pedig
olcsó, többszöri belépést engedő( hosszabb ideig
érvényes vízummal utazhatnak oe. A művészeti,
tudományos és kulturális együttműködés
keretében érkezőknek esetleg teljesen elengedik
a vízum díját. Kár, hogya "mit és mennyiért"
egyszerű kérdésre máig sincs pontos válasz.

OLTALOMKERESŐK 2003. MÁRCIUS



A hónap idézete
"Magyarország most a kilencvenes évek eleji Portugália-képet mutatja, azaz
hazánk még legfeljebb tranzitország Nyugat felé, s most még inkább küld,
mint fogad távoli, idegen munkaerőt. De azóta Portugália is a bevándorlók
célországa lett, és százezres ukrán kisebbségével a multikulturális demokrácia
számos nehézségévei néz szembe valamennyi EU-tagországhoz hasonlóan.
Közép-Európában az a sajátos helyzet, hogy még egyetlen ország sem volt ké-
pes rá, hogya saját lakosságát visszaintegrálja a gazdaságba, társadalomba és
politikába, s máris megérkezik az integrálás feladata a »második hatványon«.
A bevándorlókra, a munkát kereső »gazdaságí menekűltekre« való reagálás -
akik a távoli vidékekről érkeznek, és más kulturális mintát hoznak magukkal
- az egyik legsúlyosabb probléma a túlfejlett Nyugat-Európa számára is. Ez te-
szi az europaizálás keretei közé illeszkedő társadalmi reintegráció szociálde-
mokrata programját nemcsak szükségessé, hanem sürgetővé is hazánkban.
Sőt az eddigi szégyenkezés helyett fel kell vállalnunk az ideológia és a vízió
fogalmait is, mert egyre világosabb, hogy markáns szociáldemokrata ideoló-
giára és jövőképre van szükségünk, olyan vízióra, amely mozgósító erejű, az-
az nemcsak magyarázza, hanem alakítja is hazánk társadalmát." Ágh Attila po-
litológus szerint a migránsok beilleszkedése, a multikulturalizmus és a szoci-
áldemokrata jövőkép egymással szorosan összefügg. Lesz-e jövője a
migránsoknak Magyarországon integrációs politika és mozgósító erejű víziók
nélkü]! Vajon ezt a kormányzat is így látja az uniós csatlakozás előestéjén?
(Mozgó Világ, 2003. március)

Civil hírek
A Nonprofit hírlevél szerint a kormány civil stratégiája és a Nemzeti Civil Alap-
programról szóló törvény tervezete olvasható, letölthető a www.nonprofit.hu
/hirek/ egyhir/1 08944.html címen.
Tizenkilenc civil szervezet kapott tá-
mogatást az Európai Unió Kommuni-
kációs Közalapítvárry által szétosztott
hetvenmillió forintból. .A nyertesek
neve olvasható az említett honlap hírei
között az /egyhir/109458.html lapon.

Mennyiben módosulnak a jogi felté-
telek, s ezzel a tevékenységi lehetősé-
gek a magyarországi civil szervezetek
számára az EU-belépésseU A választ
keressék ugyanott az legyhir/l04335.
html lapon.

"Az Európai Unió és a munka világa"
témában a Foglalkoztatási és Munka-
ügyi Minisztérium megbízásából a Nem-
zeti Felnőttképzési Intézet pályázatot

hirdet civil szervezetek számára (www.
nonprofit.hu/paly 1egypaly 1507 .htrn).

A Nyílt Társadalom Intézetnek az
EU-bővítést monitorizáló jelentései
(EUMAP) kitérnek a csatlakozó orszá-
gokban az emberi jogok, a kisebbsé-
gek védelme, az igazságszolgáltatás és
a korrupció kérdéseire is. A jelentések
olvashatók a www.eumap.org/reports
honlapon. Ezekből eldönthető, vajon
mennyire stabil az adott jogállam, és
biztonságos-e az adott ország például a
vissza-/továbbküldés szempontjából.
Ha pedig adatokat szeretne az európai
rasszizmus elleni fellépésről, úgy nyissa
meg a www.icare.to honlapot.

Olvasói levél
Előző számunkban (Oltalomkeresők
2003/1-2.) belepillantottunk a szak-
mai felügyeletet ellátó szedálls mun-
kás naplójába, amelyben feljegyzése-
ket készített a debreceni integrációs
programról. Az írás láttán a program
hivatásos segítői, a mentorok ragad-
tak tollat, noha egyáltalán nem a velük
szembeni kritika volt a közlés célja, hi-
szen ők is a menekültek oldalán állnak
és dolgoznak, a nehéz körülmények el-
lenére is.

"Az összeállítást olvasva meglehetősen
negatív leépet kapnak a programról
mindazon kollégák, akiknek lehetősé-
gük volt kezükbe venni az ujságot, Saj-
nálatos lenne, ha ilyen kép alakulna ki
szakmai körökben erről a programrol,
és ha ez alapján ítélnék meg mindazok
munleáját, akik a programban dolgoz-
nak, illetve azok belyzetét, akik résztve-
vői a program nak. Nem megcáfolni kí-
vánjuk ajelentésele, illetve a cikk tartal-
mát, csupán jelezni szeretnénk annak
egyoldalú beállítottságát. Igaz, hogy
vannak/voltak nehézségek, hogy van-
nak hihák - esetenként súlyosak -, de
kár lenne csupán ezeket figyelni, külö-
nosen, ha szem előtt tartjuk, hogy ez
egy kísérleti program, és semmiféle ko-
rabbi tapasztalat - eúlonosen. ami a
gyakorlati megvalósítást illeti - nem áll
rendelkezésre. Ez természetesen nem
magyarázza azokat a hibákat, ame-
lyek megelőzhetők lettek volna. De
mindezeleen túl JÓ lenne olvasni a je-
lentésnek azon részeit is, melyek a po-
zitíuumokra világítanak rá, illetve me-
lyek: megoldási alternatívákat ajánla-
nak az esetleges problémákra. Úgygon-
doljule, az építő kritika ezeket az eleme-
ket is tartalmazza, és munkánkhoz se-
gítséget nyújtana - de talán nem csak
nekünk - a =bogyan másleépp?« kérdés-
re való válaszok közös keresése a nega-
tívumokfeltárása helyett. Örülnéne. ha
mind a kormányzati szeroekben, mind
a menekültúgyben érdekelt nem kor-
mányzati szervekben jelen lenne egy-

fajta pozitív szemlélet és az egymás köl-
csönös segítése együttes megoldáskere-
séssel. rr

Az Egyesület is ezt szeretné, így a jó
tapasztalatokról, javaslatokról is beszá-
molunk, akár a mentorok révén is. Ne-
künk is szükségünk lenne egy kis siker-
élményre, progresszióra, akárcsak a
többi segítőnek és kliensnek!
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A hónap idézete
"Magyarország most a kilencvenes évek eleji Portugália-képet mutatja, azaz
hazánk még legfeljebb tranzitország Nyugat felé, s most még inkább küld,
mint fogad távoli, idegen munkaerőt. De azóta Portugália is a bevándorlók
célországa lett, és százezres ukrán kisebbségével a multikulturális demokrácia
számos nehézségével néz szembe valamennyi EU-tagországhoz hasonlóan.
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mokrata programját nemcsak szükségessé, hanem sürgetővé is hazánkban.
Sőt az eddigi szégyenkezés helyett fel kell vállalnunk az ideológia és a vízió
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Civil hírek
A Nonprofit hírlevél szerint a kormány civil stratégiája és a Nemzeti Civil Alap-
programról szóló törvény tervezete olvasható, letölthető a www.nonprofit.hu
/hirek/egyhir/108944.html címen.
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Olvasói levél
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kás naplójába, amelyben feljegyzése-
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tak tollat, noha egyáltalán nem a velük
szembeni kritika volt a közlés célja, hi-
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hirdet civil szervezetek számára (www.
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a menekültügyben érdekelt nem kor-
mányzati szeruekben jelen lenne egy-
fajta pozitív szemlélet és az egymás köl-
csönös segítése együttes megoldáskere-
séssel. "

Az Egyesület is ezt szeretné, így a jó
tapasztalatokról, javaslatokról is beszá-
molunk, akár a mentorok révén is. Ne-
künk is szükségünk lenne egy kis siker-
élményre, progresszióra, akárcsak a
többi segítőnek és kliensnek!

OLTALOMKERESŐK 2003. MÁRCIUS 5



----------------~~r----------------
Könyvbemutató

Az MTAKisebbségkutató Intézet - Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Ku-
tatóközpont 2003. március 2S-én mutatta be új tanulmánykötetét, amely a
Menni vagy maradni? Kedvezmény törvény és migrációs várakozások címmel je-
lent meg. A bemutatót m.~helyvita követte, "Roma migráció - tények és kilátá-
sok" címmel. A kötetet Orkény Antal, a könyv szerkesztője mutatta be, vala-
mint Kemény István szociológus, Dr. Székely Judit helyette~ államtitkár (Foglal-
koztatáspolitikai, és Munkaügyi Minisztérium), Dr. Lukács Eva, az ESZCSMSze-
mélyek Szabad Aramlása Munkacsoportja vezetője méltatta. A mühelyvita so-
rán egy befejezett kutatás eredményeiről és egy most induló vizsgálat koncep-
dójáról esett szó Fleck Gábor és Bernát Anikó (Tárki) hozzászólásával.

Tartalom Simonovits Bori: A Kárpát-medencei
magyarole munkaerő-
migrációjának tervezett
irányai 134

Simonovits Bori: A migrációs
burok hatása a migrációs

poteneidira a Karpdt-medencei
magyarole körében 143

Örkény Antal: A migrációs
potenciál szociodemográfiai
okai a Kdrpdt-medencei

19 magyarole körében 150
Sik Endre - Örkény Antal.

A migrációs potenciál
kialakulásának
mechanizmusa 188

Örkény A ntal: Előszó 7

AMIGRÁCIÓS
POTENCIÁL KUTATÁSA
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Sik Endre. A migrációs potenciál
kutatás ának alapfogalmai 15

Örkény Antal- Sik Endre
- Simonovits Bori.

A kutatás és a minta leírása

ELSő UTAZÁS
Oláb Sándor Székelyföld -

Homoródalmás és Lövéte
A két falu vendég munkás-
potenciálja 27

vÁNDORLÓ MAGYAROK
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Sik Endre - Simonovits Bori:
A migrációs potenciál mértéke
és társadalmi bázisa
a Karpdt-medencei magyarok
körében 43

Hárs Ágnes. A kedvezmény törvény
hatása a magyar
munkaerőpiacra 67

Sik Endre: A bérekkel
kapcsolatos várakozások
szociodemográfiai jellemzői
a Kárpdt-medencei magyarok
körében 98

MÁSODIK UTAZÁS
Sorbán Angella - Nagy Kata:

Partium - Nagyszalonta
Elvándorlás és vendégmunka
a határ menti településeken 111

A KÁRPÁT-MEDENCEI
MAGYAROK vÁRRA TÓ
MUNKAERŐ-MOZGÁSÁNAK
SZOCIOLÓGIAI
MECHANIZMUSAI

Fleck Gábor' A munkavállalási és
az otthonmaradási szándék
okai a Karpdt-medencei
magyarok horeben. 121

6

HARMADIK UTAZÁS
Gagyi józsef Székelyföld -

Csíkpálfalva A község migrációs
potenciálja 0990-2002) 203

A KÁRPÁT-MEDENCE! ROMÁK
MUNKAVÁLLAlÁSI
ÉS KIVÁNDORLÁSI TERVEI

Fleck Gábor' A Kárpát-medencei
romák migrációs tervei 215

Örkény A ntal. A roma migrációs
potenciál sxociodemografiai
és etnikai okai 223

Sik Endre. A bérekkel
kapcsolatos várakozások

szociodemográfiai jellemzői
a Karpdt-medencei romák
korében 230

NEGYEDIK UTAZÁS
Szabó Ákos: Vajdaság

-Kishegyes és Feketics
Vendégmunka és migrációs
potenciál. a két településen 241

"HAZAI KONTEXTUS":
A MAGYARORSZÁGI
MIGRÁCIÓS TERVEK

László Mónika - Sik Endre-
Simonovits Bori: A migrációs
potenciál Magyarországon
1993 és 2002 között 259

FÜGGELÉK
1. függelék. A kutatás kérdőíve 283
2. függelék. Az Omnibusz-kérdőív

(részlet) 291
3. függelék. A térs égi minták ki-

alakítása 293
4. függelék. A migrációs potenciál

mérése a háztartások
vizsgálata alapján
(Sik Endre) 296

IRODALOM 305

Becsület és bátorság
Theo Tschuy svájci történész a Becsület és bátorság - Carl Lutz svájci /őkonzul
misszioja 1942 és 1945 között Budapesten című, mintegy 400 oldalas könyvet
alapos kutatómunkával, korabeli források, naplók, visszaemlékezések elemzése-
vel készítette el. Az Esterházy Alapítvány támogatásával kiadott mű (Well-Press
Kiadó) arról a férfiról emlékezik meg, aki szerint "az élet törvényei erősebbek,
mint a törvény rendelkezései", és ennek szellemében, élete és egzisztenciája koc-
káztatásával, 62 ezer magyar zsidót mentett meg. A kötet nemcsak a főkonzul
életét idézi fel, de egy történelmi korszakot is. Míg Wallenberg neve ismertté vált,
a svájci diplomata (1895-1975) emléke kissé háttérbe szorult, noha 1991-ben a
Dob utcában szobrot is emeltek neki. Az általa irányított Idegen Erdekeket Kép-
viselő Osztály volt tevékenységének központja, amely Svájc budapesti nagykö-
vetségén belül működött. Mentési akcióit a Nemzetközi Vöröskereszt és a többi
semleges állam követsége is támogatta. A budapesti követségen és a hozzátarto-
zó épületekben 4000 zsidó és ellenzéki talált menedéket.
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Olvasnivalók Rövid statisztika

2002-ben Magyarországon 6412-en kér-
ték menekültként elismerésüket. Az év
kezdetén még 2391 előző évi kérelme-
ző ügye várt elbírálásra. Az év végére
7755 kérelmező közül 104-et ismertek
el menekültként, vagyis 1000 kérelme-
ző közül 13-at.

Abefogadottként elismertek száma jó-
val magasabb, mint a menekülteké.
2002-ben 1304 kérelmező nyelte el a vé-
delemnek ezt a formáját. De az összes
befogadott 87 százaléka Afganisztánból
és Irakból menekült el, ugyanakkor 111
Sierrá-Leone-i kérelmező közül mind-
össze kettő részesült befogadottként vé-
delemben, 528 bangladesi közul pedig
egy sem. 2002-ben aBevándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatal jelentősebb szám-
ban csak afgánokat és irakiakat ismert el
befogadottként (731 afgánt, 399 irakit).
Rajtuk kívül még néhány tucatnyi iráni,
nigériai, szomáliai és szudáni kapta meg
a befogadott státust.

natkozó legfrissebb ítélkezési gyakor-
lat, iratminta és a kapcsolódó jogsza-
bályok rendelkezéseinek kivonata is
(HVG-Orac).

• A Közhasznú szemezetekrő! szóló
tömény bírói gyakorlata című kötet
(szerkesztette Lomnici Zoltán) is-
merteti a közhasznú szervezetekről
szóló törvény magyarázatát és a kap-
csolódó ítélkezési gyakorlatot, to-
vábbá tájékoztat a kedvezmények-
ról, és hasznos segítséget nyújt a civil
szervezetek létrehozásához. A szö-
veges magyarázat és a jogesetek mel-
lett iratmintatár nyújt segítséget az
alapszabály, a létesítő okirat elkészí-
téséhez, módosításához. A könyv-
ben részletes ismertetést találunk
a közhasznú szervezetek típusairól,
a közhasznú jogállás megszerzésé-
nek feltételeiről, és megismerhetjük
a működési és gazdálkodási rendre
vonatkozó előírásokat (HVG-Orac).

• Az Európai Tükör 2003/1. számá-
ban Nagy Katalin írása az európai
foglalkoztatási stratégiáról szól, ki-
térve a személyek (munkavállalók)
szabad mozgására is az Európai
Unióban. A folyóirat közli az EU al-
kotmányozási tervezetét, valamint a
Konvent hat munkacsoport jának je-
lentését.

• A Kisebbségkutatás legújabb száma
(2002/4.) tárgyalja az etnikai, kisebb-
ségi eredet megvallásának és regiszt-
rációjának jogi kérdéseit. Majtényi
Balázs a külföldi példákat tekinti át,
míg Tóth Judit cikke a menekültek-
kel, bevándorlókkal és az autochton
kisebbségekkel kapcsolatos többes
mércét bírálja. A külföldi cikkek
szemlézésében bőven akadnak az
etnikai konfliktussal, EU-csatlako-
zással és a kettő együttes hatásaival
foglalkozó írások.

• Az alapítványok és a közalapítványok
című kézikönyv (szerkesztette Lom-
nici Zoltán) legújabb kiadása változat-
lan szerkezetben, de kibövült tarta-
lommal mutatja be az alapítványok
nyilvántartásba vételének kérdéseit,
az alapítványok működésének felté-
teleit, valamint a közalapítványokra
vonatkozó rendelkezések et, továbbá
a gazdálkodást és az adózást érintő új
szabályokat. Szerepel a kötetben a vo-

Szegénység vagy migráció?
alakulnak, mint az iskolai végzettség
esetében: Erdélyben és a Vajdaságban
a legkisebb, míg Kárpár-Ukrajnában a
legmagasabb a munkanélküliek ará-
nya. Tudjuk azonban, hogya munka-
nélküliség definíciója, illetve a munka-
nélküliséget kezelő társadalompoliti-
kai intézkedések nagyban eltérhetnek
a négy országban. l. ..l Ha mindezen
problémák miatt a munkanélküliek
aránya helyett az aktív keresők arányá-
val jelezzük a gazdasági aktivitást, más
eredményre jutunk: Dél-Szlovákiában
és a Vajdaságban találunk legnagyobb
arányban aktív kereső romákat, míg
Erdélyben és Kárpár-Ukrajnában a leg-
kisebb arányban. Így ebből a szem-
pontból is Erdély és Kárpát-Ukrajna
roma lakossága tűnik a leghátrányo-
sabb helyzetűnek a másik két térséghez
képest.

Az anyagi helyzet mérése sok ne-
hézségbe ütközik. Nem igazán létezik
olyan mérőszám, amely az abszolút

Az MTA-banegy évtizede működö, nemzetközi migrációval és menekültekkel fog-
lalkozó kutatóközpont 14. tanulmáykötete most jelent meg, ezúttal Örkény Antal
szerkesztésében. A kedvezmény törvénnyel kapcsolatos migrádós remények és fé-
lelmekjó alapot kínáltak az újkutatáshoz, amelynek összegzése a Menni vagy ma-
radni? dmű kötetben látott napvilágot. Az alábbiakban a legtöbb bizonytalcJnság-
gal övezett témát feldolgozó írásból, nevezetesen a Kárpát-medencében élö ro-
máknaka magyarországi beáramlásával, munkavállalásával kapcsolatos elemzés-
böl idézünk. Fleck Gábor a romák migrádós terveit társadalmi, pontosabban sze-
génységi helyzetükkel összefüggésben mutatja be. Az írásban nagyon sok táblázat
segíti az eligazodást, amelyeket ezúttal mellözünk, remélve, hogy az Olvasó kezé-
be veszi kíváncsiságának kielégítésére a kötetet . [Megrendelhetö: (1}-331-6332
telefonon/faxon, illetve a sik@axelero.hu címen.]

"Vizsgáljuk meg a Kárpát-medencei
magyarul beszélő roma népesség
szociáldemográfiai sajátosságait térsé-
genként.

Az iskolai végzettséget tekintve azt
tapasztaltuk, hogy romák több mint
háromnegyede legfeljebb nyolc osz-
tály végzett. A térségek között a kü-
lönbség ugyan nem számottevő, mégis

említést érdemel, hogy rníg Dél-Szlo-
vákiában és a Vajdaságban a nyolc osz-
tálynál magasabb iskolai végzettségű-
ek aránya valamivel magasabb, közel
egyharmad, addig az Erdélyben és Kár-
pát-Ukrajnában egyötöd körüli.

A Kárpát-medencei roma népesség
58 százaléka munkanélküli. A térségek
közöttí különbségek némileg másként

(Folytatás a 8. oldalon)
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Szegénység vagy migráció?

(Folytatás a 7 oldalról)

vagy a tényleges anyagi státust ponto-
san jelezné, inkább csak relatív szá-
mokkal tudjuk azt becsülni. Ebben a
kutatásban a kérdezettek anyagi hely-
zetére vonatkozóan kétféle adatot
használtunk. Az egyik a tartós fogyasz-
tási javakkal való eltátottság alapján
becsül, a másik a kérdezett önbesoro-
lásán alapszik. Az egyik tehát inkább
objektív, a másik egyértelműen szub-
jektív mérőszám. Az objektív méröszá-
mot használva ismét azt tapasztalhat-
tuk, hogy Kárpár-Ukrajnában és Er-
délyben szegényebbek, míg a másik
két térségben relatíve jobb helyzetben
élnek a romák. A szegények aránya az
előbbi két térségben 80 százalék fölöt-
ti, míg a Vajdaságban 50, Dél-Szlováki-
ában 40 százalék körüli. Más a kép, ha
azt vizsgáljuk, hogy kik érzik magukat
szegénynek. A vajdaságiak érzik a leg-
inkább szegénynek magukat, utánuk
következnek az erdélyi, majd a kárpát-
ukrajnai és a dél-szlovákiai válasz-
adók. L..l

A négy térség roma lakosságának je-
lentős része, több mint 40 százaléka
pesszimistán néz a jövőbe, azaz azt
feltételezi, hogy országa gazdasági
helyzete az elkövetkezendő évtized-
ben romlani fog. Az ország várható
gazdasági helyzetének értékelése
mögött két tényezőt gondolunk jelen-
tősnek: a gazdasági helyzet tényleges
változását és a kérdezett társadalmi
helyzetet. A gazdasági mutatók ob-
jektív változását ugyanis másként ér-
tékelik a szociálisan és etnikailag
szegregált környezetben, »mély« sze-
génységben élők, mint a heterogén
környezetben, jobb életkörülmények
között élő kérdezettek. Minél na-
gyobb szegénységben, minél inkább
szegregalt helyzetben él valaki, annál
inkább igaz rá az információs deficit,
így annál inkább az ót körülvevő mik-
rokörnyezet helyzete befolyásolja vá-
laszát, és annál kevés é hatnak arra
a makrogazdasági folyamatok. I. ..l
A négy térség közül Dél-Szlovákiában
van a legtöbb pesszimista és egyben a
legkevesebb optimista. L..l

Ezután nézzük meg, hogy milyen
különbségeket találunk a négy térség-
ben a roma lakosság (tisztított) rnigrá-
ciós potenciálja tekintetében. Erdély-

ben a legnagyobb a migrációs kedv,
majd Kárpár-Ukrajna. a Vajdaság és
Dél-Szlovákia a sorrend. A térségek
közötti különbségek elég jelentősek:
míg az erdélyi romák jóval több mint
a fele (56 százaléka), addig a dél-szlo-
vákiaiak kevesebb mint ötöde jönne
Magyarországra dolgozni. A sorrend
hasonlít ahhoz, amit a térségek roma
lakosainak helyzetelcmzésekor kap-
tunk: a rosszabb helyzetben lévő térsé-
gek migrációs hajlandósága nagyobb,
mint a jobb helyzetben lévőké. Az ok-
okozati összefüggés feltárására meg-
vizsgáltuk, hogy hogyan alakul a ro-
mák körében a migrációs hajlandóság
az egyes térségekben a társadalmi stá-
tus jellemzői szerint.

Az alacsonyabb iskolai végzettsé-
gűek migrációs potenciálja valamivel
magasabb, ha a négy térség összesí-
tett adatait nézzük. Térségenként
azonban más hatásokat tapasztalunk.
Míg Erdélyesetén az iskolai végzett-
ség visszatartó erőként működik, Kár-
pár-Ukrajnában ez inkább felerősíti a
migrációs szándékot. A Vajdaságban
az iskolai végzettségnek nincs hatása
a migrációs kedvre, és Dél-Szlovákia
esetén is csak alig van köztük össze-
függés.

Az objektív anyagi státusnak vi-
szonylag erős a migrációs potenciált
csökkentő hatása, azaz inkább a szegé-
nyek vállalnának munkát Magyaror-
szágon, mint a gazdagok. A hatásról a
kis esetszámok miatt Kárpár-Ukrajna
esetében nem tudunk meg semmit, de
Erdély és a Vajdaság esetében egyértel-
mű az összefüggés, míg Dél-Szlovákiá-
ban az objektív anyagi státus nem be-
folyásolja a rnigrációs kedvet.

A szubjektív anyagi státusnak a
migrációs potenciálra kifejtett hatását
nem tapasztaljuk, ha csupán a négy
térség összesített adatait nézzük. Tér-
ségenként vizsgálva azonban itt is ta-
lálunk szignifikáns eltéréseket. Er-
délyben a hatás azonos jellegű, mint
az objektív anyagi státus esetében lát-
tuk, de kevésbé mutatkozik erősnek.
Kárpár-Ukrajnában a helyzet pont
fordított, mint Erdélyben, azaz azok
indulnának inkább útnak, akik gaz-
dagabbnak gondolják magukat. Dél-
Szlovákiában is ezt látjuk, bár a hatás
jóval gyengébb. I. ..l Kárpát-Ukrajná-
ból inkább a magukat kevésbé sze-
génynek érzők és a magasabb iskolai

végzettségűek indulnának útnak. l. ..l
Erdélyben a helyzet lényegesen kü-
lönbözik, mivel az iskolai végzettség
és a szubjektív szegénység inkább
fordítva hat a magyarországi munka-
vállalási kedvre. Itt a depriváció a
mozgatórugó, azaz azok indulnának
inkább, akiknek nagyobb szükségük
van többlet jövedelemre. l. ..l A kü-
lönbségnek további oka lehet. még
az, hogy az útra kelés Ukrajnából na-
gyobb befektetést igényel, mint Ro-
mániaból. I. ..l A Vajdaságban a romák
helyzete relative jobbnak mutatkozik,
mint az előbbi két térségben, és itt in-
kább a megfosztottság hajt a rnigráció
felé. l. ..l Dél-Szlovákia esetében azt
tapasztalhattuk, hogy az eddig elem-
zett. egyetlen státustényező sem hat
igazán erősen a migrációra. Egyedül
az iskolai végzettség korrelál pozití-
van a migrációs szándékkal, és ez arra
utal, hogy nem a szükség a legfonto-
sabb mozgatórugó a magyarországi
munkavállalási tervben."

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület
A hírlevelet gondozta a Sík Kiadó Kft.
Tipográfia, tördelés: Beck Bojánka
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Diszkrimináció abevándorlási eliárásban?
Az ombudsmanhoz még 2000-ben érkezett panasz, mert a Fővárosi Közigazga-
tási Hivatal oly mértékben lépte túl a kínai állampolgárok kéreimének elbírálá-
sa során az eljárási határidőket a többi kérelmezőhöz képest, hogy azt az érin-
tettek diszkriminatívnak tekintették.

l\ 2003. április közcpén lezárult vizsgá-
latban az országgyűlési biztos elsőként
a BM Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal (BÁH) főigazgatójához fordult,
kezdeményezve a Fővárosi Közigazga-
tási Hivatal kifogásolt ügyintézési gya-
kerlatának a felülvizsgálatát. Figyelem-
mel arra, hogyabevándorlási ügyek in-
tézésének áttekintésére a BÁH 2000.
szeprember 25-29. között felügyeleti
ellenőrzést tartou a Fővárosi Közigazga-
tási Hivatalban, amely az ügyintézési ha-
táridőknek a panaszosok által kifogásolt
túllépésére is kiterjedt. Erről 2001. janu-
ár 5-én tájékoztatta az ombudsrnant. To-
vábbá, az országgyűlési biztos általános
helyettese 2002. március 27-én levélben
fordult - az időközbeni jogszabályválto-
zás eredményeként illetékes - BÁH Bu-
dapesti és Pest Megyei Regionális Igaz-
gatóság vezetőjéhez, akinél a 2002. ja-
;1uár 1-jén átvett, folyamatban lévő
ügyekre is kiterjedő vizsgálatot kezde-
ményezcu a kínai állampolgárok beván-
dorlási ügyeiben tapasztalható ügyinté-
zési határidők áttekintésére. Legutóbb
pedig 2003 márciusában kén felvilágosí-
tist a kínai állampolgárok bevándorlási
kerelmének intézéséről.

A vizsgálat nyomán megállapították,
hogy a Fővárosi Közigazgatási Hivatal-
ban 2000. szeprember 26-án 8029 be-
vándorlási kérelem állt elbírálás alatt.
'lekintettel arra, hogy 1999. október 1.
és 2000. szeprember 30. közöu a hiva-
tal 4046 bevándorlási kérelmet bírált
el, az ellenőrzés megállapította, hogya
folyamatban lévő ügyekben a külföldí-
ek beuiazásáról, magyarországi tarróz-
kodásáról és bevándorlásaról szóló
1993 évi LXXJ\..'Vr.törvény (Itv.) 20. §
(2) bekezdésében előírt 120 napos
ügyintézési határidőt nem lehetett be-
tartani. Az ügyintézési határidők SOI'O-

zatos túllépése ellentétes volt az Itu. 20. §
(2) beizezdéséuel, ami az Alkotmány
2. Ji (1) bekezdésében biztosított jogát-

lamiságbol eredő tisztességes eljárás-
hoz való joggal összejüggő visszásságot
okozott.

Az ellenőrzés két olyan körülményt
tárt fel, ami a kínai állampolgárok be-
vándorlási kérelmének intézését befo-
lyásolta. Az egyik a Fővárosi Közigaz-
gatási Hivatal vezetőjének azon utasí-
tása volt, amelyben a bevándorlási ké-
relmek intézését a kéreimezök állam-
polgársága, illetve nemzetiségi hova-
tartozása szerint rangsorolta. Az utasí-
tásban a hivatalvezető azt szabályozta,
hogy az eljáró ügyintézőknek a beván-
dorlási kérelmeket milyen sorrendbe.i
kell elbírálniuk. Az első csoportba a
magyar nemzetiségű kérelmezők tar-
toztak. Közülük e!sősorban a délszláv
országokból származók, másodsorban
az erdélyi magyarok, végül az "egyéb
magyar nemzetiségűek" ügyeit. kellett
elbírálni. P_ második csoportba tartoz-
tak azok, akik a bevándorlásnkat csa-
ládcgvesírcs céljából, családtagként
kérelmezték. feltéve, Ita a kérelmező
magyar nemzetiségű volt, Az utasítás
az Európai Unió, illetve Japán állam-
polgárait a harmadik csoportba sorolta.
Az utolsó csoportba az "egyéb kéreI-
rnczók", vagyis azok tartoztak, akiket (
az előző három kategória egyikébe
sem lehetett besorolni. Az ebbe a cso-
portba tartozó külföldíel., köztük a kínai
állampolgárok ügyeiben mindössze
felvilágosítist lehetett adni, a kérelmek
intézése körében kizárólag közbensö
intézkedéseket - péld::íul íratbekérés,
szakhatósági megkeresés - lehetett
tenni. Ügyeikben az utasítás hat.ályba-
lépésekor a már előkészített határoza-
tokat nem lehetett kiadni, és új határo-
zatokat sem lehetett hozni.

Az államigazgatási eljárás álta.Ln«.
szabályairól szó'ó 1957 évi ~V tö.vény
(Áe.) 2. § (5) bekezdése értelmében az
államigazgatási eljárásban az ügyfelek a
törvény előtt teljes egyenlőséget élvez-

nek, az ügyeiket minden megkülönböz-
t.etés és részrehajlás nélkül kell intézni.
Az említett szabályból nem következik,
hogya t.örvény a norma szövegében ne
tehetne különbséget az ügyfelek között,
így például az Itv. 17. § (4) bekezdése a
bevándorolni szándékozó magyar, illet-
ve nem magyar nemzetiségű külföldiek
között. Figyelemmel azonban arra.
hogy a Kozigazgatási Hivatal vezetőjé-
nek utasítása az Itu. rendelkezésein
meghaladóan tesz különbséget a beuán-
dorlásuleat kérelmező külföldiek között,
alkalmazása az Alkotmány 7010 Ji (J)
bekezdésében biztosított diszkriminá-
ciomcntes elbánásboz, illetve az Alkot-
mány 2. Ji (1) bekezdésében biztosított
jogállamiságbol eredő tisztességes elbá-
násboz ualo joggal osszefúggö visszássá-
got eredményezett.

Az ellenőrzés másik, kínai állampol-
gárokat érintő megállapítása az volt,
hogy többségük abevándorlási kérel-
méhez a büntetlen előéletet igazoló
okirat, a születési, házassági anya-
könyvi kivonat, valamint az iskolai bi-
zonyítványok helyett kínai közjegyzó
által kiállított igazolásokat csatolt. Az
ellenőrzés szerint ezeket az igazoláso-
kat azért nem lehetett elfogadni, mert
egyrészt a felsorolt okiratok eredeti
példányát vagy azok hiteles másolatát
kell a bevándorlási kérelemhez csatol-
ni, másrészt a kínai közjegyzők ügykö-
re sem a születési anyakönyvi kivona-
tok ;~iáIlítására, sem a hatósági erkol-
csii.izonyítványok kiadására nem ter-
jedt ki.

(Folytatás a 2. oldalon.)



Diszkrimináció ...
(Folytatás a 1. oldalról.)

A feltárt jogalkalmazási, illetve ügy-
intézési hiányosságak összegzésén
túl intézkedési javaslatok is megfogal-
mazódtak a Közigazgatási Hivatal
vezetője számára. Az összefoglaló je-
lentés az ügyintézési határidők jelentős
túllépésének megelőzése, illetve a fo-
lyamatban lévő kérelmek számának
mielőbbi csökkentése érdekében java-
solta, hogya hátralék felszámolásáig
növeljék abevándorlási ügyekkel fog-
lalkozó ügyintézők létszámát. Az ösz-
szefoglaló jelentés értelmében hala-
déktalanul meg kellett szüntetni a be-
vándorolni szándékozó külföldiek
egyes csoportjaival szemben alkalma-
zott - az utasítás végrehajtásából eredő
- jogellenes megkülönböztetést és a
már előkészített határozatokat hala-
déktalanul kiadmányozni kellett.

Az állampolgári jogok országgyűlési
biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény
(Obtv.) 16. § (1) bekezdése szerint az
országgyűlési biztos eljárásának egyik
feltétele, hogy a sérelmet szenvedett
személy a rendelkezésére álló jogor-
voslatot kimerítse. Az Obtv. 20. § (1)
bekezdése értelmében, ha az ország-
gyűlési biztos arra a megállapításra jut,
hogy az alkotmányos jogokkal kapcso-
latos visszásság fennáll, annak orvoslá-
sára ajánlást tehet a visszásságot elő-
idéző szerv felügyeleti szervének. Fi-
gyelemmel arra, hogy az ellenőrzés so-
rán feltárt jogszabálysértéseket a felet-
tes szeru felügyeleti intézkedés formá-
jában orvosolta. az országgyűlési biz-
tos az alkotmányos jogokkal összefüg-
gő visszásság ok észlelésén túl, azok or-
voslására ajánlást nem tett.

Az ellenőrzés során feltárt jogsérté-
sekkel érintett külföldiek nagy számára
tekintettel egy évvel később az ország-
gyűlési biztos általános helyettese az
időközben hatályba lépett 17312001.
(IX. 26.) kormányrendelet alapján - a
2002. január l-jétől illetékes BÁH Bu-
dapesti és Pest Megyei Regionális Igaz-
gatóságának vezetőjéhez fordult, aki-
nél a felügyeleti intézkedés hatékony-
ságának megismerése céljából a be-
vándorlási engedély iránti kérelmet be-
nyújtó kínai állampolgárok ügyeiben
tapasztalható ügyintézési határidők
vizsgálatát kezdeményezte. Az igazga-
tó válasza szerint igazgatóságuk 2002.
január hónapban összesen 7632 folya-
matban lévő bevándorlási ügyet vett át
a Közigazgatási Hivataltói, ami megkö-
zelítette az egy év alatt országosan el-
bírált bevándorlási ügyek számát.

A 2565, különféle ázsiai országokból
származó külföldi ügyből 1848 kérel-
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met a kínai állampolgárok terjesztettek
elő.

A kínai állampolgárok által benyújtott
bevándorlási kérelmek intézésének is-
mételt elhúzódását a kínai közjegyzők
által kiállított igazolások elfogadásával
kapcsolatos vita okozta. Miután a feltárt
jogalkalmazási hiányosság kiküszöbö-
lésére vonatkozó intézkedési javaslat
mindössze annyi volt, hogy "a beván-
dorlási kérelem mellékieteként csato-
landó okiratok tekintetében meg kell
követelní, hogy azok az idegenrendé-
szeti törvényben és más jogszabályok-
ban meghatározott módon kerüljenek
csatolásra" , megfelelő útmutatás, illetve
az alkalmazandó jogszabályi rendelke-
zések feltüntetésének hiányában - a
gyakorlati teendők tisztázásáig - a Köz-
igazgatási Hivatal vezetője a kínai ál-
lampolgárok kérelmeinek elbírálását
felfüggesztette. A felfüggesztéssel egyi-
dejűleg a Közigazgatási Hivatal veze-
tője a BÁH-hoz fordult, és kezdeme-
nyezre, hegy szakmai felügyeletet ellátó
szervként egyeztessen .az illetékes mi-
nisztériumokkal: miként kell eljárni az
egyes országok állampolgárai által be-
nyújtott okiratok elfogadhatóságának
kérdésében. A BÁH a Külügyminisztéri-
ummal, illetve az Igazságügyi Miniszté-
riummal történo egyeztetéseket követö-
en 2001. április 17-én levélben tájékoz-
tatta a Közigazgatási Hivatal vezetőjét:
a külföldön kiállított közokiratnak fö-
szabályként csak akkor van a hazai köz-
okirattal azonos bizonyító ereje, ha azt
az illetékes magyar külképviselet állítot-
ta ki, hitelesítette vagy felülhitelesítette.
A hitelesítés azt igazolja, hogy az okira-
ton lévő pecsét vagy bélyegzölenye-
mat, illetve aláírás valódi, és az aláíró
személy milyen minőségben járt el. Az
illeték es külföldi hatóság által kiállított,
majd a kibocsátó állam kijelölt szerve
által hitelesített okiratot a magyar kűl-
képviselet oly módon hitelesíti felül,
hogy az okiraton szereplő hitelesítő alá-
írás, illetve bélyegzőlenyomat hitelessé-
gét tanúsítja (diplomáciai felülhitelesí-
tés). Diplomáciai felülhitelesítés nélkül
csak akkor tekintik teljes bizonyító ere-
jűnek a közokíratot, ha a kiállító ország-
gal Magyarország ilyen tartalmú jogse-
gély-egyezményt kötört, vagy az adott
ország részese a külföldön felhasználás-
ra kelülő közokiratok diplomáciai vagy
konzuli hitelesítés ének (felülhitelesíté-
sének) mellőzéséről Hágában, 1961. ok-
tóber 5. kelt egyezménynek (kihirdette
az 1973. évi 11. törvényerejű rendelet).
Utóbbi esetben az okmány hítelességet
a 3. cikk első bekezdésében szabzlyo.
zott tanúsítvány (apostille) igazolja.

A kínai állampolgárok esetében to-
vábbi jogalkalmazási bizonytalanságet
okozott, hogy az 1997. évi LXII. tör-

vénnyel kihirdetett magyar-kinai pol-
gári és kereskedelmi jogsegélyszerző-
dés 22. cikke értelmében a "szerződés
alkalmazása során az egyik Szerződő
Fél igazságügyi vagy más illetékes ha-
tóságai által hatáskörüknek és illeté-
kességüknek keretein belül kiállított
vagy hitelesített iratok és fordítások,
feltéve, hogy azt aláírták és hivatalos
bélyegzővel látták el, a másik Szerződő
Fél igazságügyi és más hatoságai előtt
folyó eljárásban való felhasználás cél-
jából semmiféle további hitelesítésre
nem szorulnak". Eszerint a felsorolt
közokiratok csak a két állam bíróságai,
illetve hatóságai közöttí polgári és
kereskedelmi jogsegély-forgalomban
mentesülnek a felülhitelesítés alól.
A jogsegélyszerződés rendelkezéseit
a magánszemély kérelmére indult köz-
igazgatási eljárásban, így például a be-
vándorlási ügyekben nem lehet alkal-
mazni. Miután a Kínai Népköztársaság
nem részese a hágai egyezménynek,
az idegenrendészeti eljárásban a ma-
gyar hatóságok csak azokat az okirato-
kat fogadhatják el, amelyeket a Kínai
Népköztársaság Külügyminisztériuma
hitelesített, illetve a Magyar Köztársa-
ság Kínai agykövetsége felülhitelesí-
tett.

A tájékoztatás kézhezvételét követő-
en újabb problémát okozott, hogy mi
legyen a már benyújtott okiratokkal.
Nyilvánvaló volt a teendő azokban az
esetekben, amikor a kérelmezök az Itv.
19. § (1) bekezdésében felsorolt okira-
tok helyett mindössze a közjegyzök ál-
tal kiállított igazolásokat csatolták a be-
vándorlási kérelemhez. Ezekben az
ügyekben a hiányzó okirat pótlására
vonatkozó felszólítás mellett a kérelme-
ző!.: tájékoztatást kaptak arról is, hogy
azohat a magyarországi felhasználáshoz
miként kell hitelesíttetniük, illetve felül-
hitelesíttetniük. További kérdés volt,
hogya kérelmezők által mellékelt szü-
letési, házassági anyakönyvi kivonato-
kat, illetve a büntetlen előéletet tanúsító
okiratot kell hitelesítés, illetve felülhite-
lesites céljából visszaküldeni, vagy a
töbo hónapos, illetve éves időmúlásra
tekintettel ezeket a kérelmezőknek újra
be kell szerezniük, és az új dokumentu-
mokat kell hitelesítve, illetve felülhitele-
sítve benyújtaniuk. Ebben a helyzetben
ismét a BÁH-nak kellett iránymutatást
adnia: a már csatolt okiratokat vissza
kell küldeni hitelesítés, illetve felülhite-
lesítés céljából.

Így a Közigazgatási Hivatal a hiány-
pótlási felhívásokat 2001. utolsó ne-
gyedévében kezdte kiküldeni. A hi-
ánypótlásra a kérelmezők több hóna-
pos határidőt kaptak, amely lehetöve
tette, hogya hitelesítés ek beszerzése
céljából hazájukba visszatérhessenek.
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Az időközben hatályba lépett 2001.
évi XXXIX. törvény (új Itv.) a csato-
landó iratokról szóló rendelkezése
érdemben nem változott, és a felso-
rolt okiratok helyett az illetékes kül-
földi hatóság által hitelesített másolat
is csatolható. A külföldi hatóság által
kiadott okiratot, igazolást vagy azok
másolatát hiteles magyar nyelvű for-
dítással együtt kell csatolni. A hatá-
lyos jogszabályok értelmében hiteles
magyar nyclvű fordítást az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, az
idegen nyelvű okirat készítésére fel-
jogosított közjegyző, továbbá a ma-
gyar külkepviscleti hatóság végezhet.
A hiteles magyar fordítás közokirat,
amelynek tartalmát mindenki köteles
elfogadni. Sem a régi, sem az új Itv.,
SÓI azok végrehajtási rendeletei nem
tartalmaztak, illetve tartalmaznak ren-
delkezéseket arra vonatkozóan, hogy
a bevándorlási, illetve letelepedési el-
já rásban becsatolt okirat "illetékes
külföldi hatóság által hitelesített máso-
latin" pontosan mit kell érteni. Az
említell törvények arról még csak em-
lítést sem tettek, hogy nemcsak a má-
solatokat. hanem az eredeti példány-
ban benyújtott okiratokat is a kiállító
államban hitelexíuetni kell, sőt a há-
gai egyezményhez nem csatlakozott
országok állampolgárai ügyeiben az
illetékes magyar külképviselet diplo-
máciai fclülhítelesítését is be kell sze-
rezni.

Az a tény, hogya BÁH által lefoly ta-
rou ellenőrzéskor megállapított, a kűl-
földön kiállított okiratok elfogadása
tárgyában megfogalmazott hiányosság

kiküszöbölésére a hivatal csak a Kül-
úgyminisztérium és az Igazságügyi Mi-
nisztérium bevonását követően tudott
az ügyintézéshez intézkedési javaslatot
megfogalmazni, jól bizonyítja: még a
szakmai felügyeletet ellátó szerv sem
volt biztos abban, hogy az elsőfokú ha-
tóságoknak miként kell eljárniuk. Az,
hogya Közigazgatási Hivatalnak 2001.
április 17-én küldött levelet követően a
BÁH 2001. május 30-án tájékoztatót
juttatott el valamennyi bevándorlási el-
járásban illetékes közigazgatási hivatal
vezetőjének a "kínai állampolgárok
idegenrendészeti eljárásban csatolt ok-
iratai elfogadhatósága tárgyában", arra
utal, hogy nem elszigetelt jogalkalma-
zási hiányosságról volt szó

A hatályos magyar jogszabályok
közül egyedül a külföldön felhaszná-
lásra kerülő közokiratok diplomáciai
vagy konzuli hitelesítésének (felülhi-
telesítésének) mellőzéséről szóló
egyezmény végrehajtásáról szóló
9/1973. (XII. 29.) IM-KüM együttes
rendelet foglalkozik a problémával.
Az említett miniszteri rendelet azon-
ban kizárólag a Magyarországon kiál-
lított, de külföldön felhasználásra ke-
rülő közokiratok hitelesítéséről ren-
delkezik, és említést. sem tesz arról,
hogya külföldön kiállított, de Ma-
gyarországon felhasználásra kerülő
közokiratokat milyen feltételek ese-
téri lehet elfogadni. A BÁH 2001. má-
jus 30-án kiküldött tájékoztatója két-
ségtelenül segítséget nyújtott ahhoz,
hogy az idegenrendészeti hatóságok
milyen külföldön kiállított okiratot fo-
gadhatnak el közokiratként, miköz-

ben 2003. március 14-én már csak 192
kínai állampolgár letelepedési ügye
volt elbírálás alatt.

Az Alkotmánybíróság több határaza -
tában [például a 11/1992. (Ill 5.) AB
határozat] rámutatott arra, hogya jog-
államiság megköveteli a jogszabály
szövege értelmes és világos legyen,
a jogalkalmazás során felismerhető nor-
matartalmat hordozzon. Az a jogsza-
bályi rendelkezés, amelynek helyes ér-
telmezéséhez a BÁ~KüM-IM együtt-
működésére volt szükség, az említett
követelménynek nyilvánvalóan nem
tesz eleget. Ez pedig az Alkotmány 2. §
(1) bekezdésében deklarált jogállami-
ság alkotmányos követelményével ösz-
szejüggő visszásságot eredményez. Ha
a külföldön kiállított közokiratok hite-
lessége kizárólag a bevándorlási, illet-
ve letelepedési engedély iránti kére-
lem elbírálása során jelentkező problé-
ma, akkor a hitelesség ismérveit. a
2001. évi XXXIX. törvény 2. §-ában, az
értelmező rendelkezések között kell
szabályozni. Amennyiben pedig vala-
mennyi államigazgatási eljárásban fel-
merülhet, úgy az ismérveket. az Áe.-
ben kell meghatározni.

Az ombudsman a lefolytatott eljárá-
sában ajánlást fogalmazott meg a bel-
ügyminiszternek, hogy az igazság-
ügy-miniszter és a külügyminiszter
bevonásával vizsgálja meg a külföl-
dön kiállított közokiratok magyaror-
szági felhasználásának követelmé-
nyeit és kezdeményezze a teljes bizo-
nyító erejű okirat ismérveinek megfe-
lelő szabályozását (OBH 4859/2000
számú ügy).

Miért nincsenek hontalanok, ha vannak?
Az hontalanok jogállásáról szóló ENSZ-egyezmény hazánkban egy éve lépett
életbe (kihirdette 0·2002. évi II. törvény), ám máig egyetlen hontalan sincs
nálunk a 2001. évi XXXIX. törvényben szereplő eljárás lefolytatásával. Miért?
A válasz sokrétű, most csupán egy esetet említünk, hogyamechanizmusból va-
lamit megérezzünk.

Az egykori Jugoszláviában élt joszip
még 2002-ben kerte, hogy hontalansá-
gát állapítsák meg, és adjanak számára
hontalan-útlevelet, ahogy azt az ENSZ-
egyezmény is rögzíti. A BÁH Dél-Du-
nánrúli Regionális Igazgatósága 2003.
április 11-én levélben azt válaszolta,
hogya kére Ime benyújtásának két fel-
térde van:
( 1) Csak akkor lehet hontalan, ha nem

állt volna menedékesként, majd azt
követóen befogadottként a Magyar
Köztársaság védelme alatt. "A befo-
gadott status keretében nyújtott vé-
delem. az ön esetében jelenleg
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eleve kizárja a hontalan státus meg-
állapításának a lehetöségét".

(2) A hontalan státus megállapításához
"igazolnia kell, hogy valóban nem
tekinthető a volt Jugoszlávia egyet-
len utód köztársaság a állampolgárá-
nak sem. Mindezek bizonyítása azt a
kötelezettséget jelenti az ön számára,
hogy meg kell keresnie a volt Iugo-
szlávia valamennyi utódállamának
magyarországi nagykövetségét ab-
ból a célból, hogy olyan tartalmú
igazolássallássák el, amely bizonyít-
ja, hogy egyetlen utódálIam sem is-
meri el állampolgárának. "

Ha az érintett ezeknek eleget tesz,
akkor majd kérelmezheti a hontala-
noknak szóló, a "Magyarországi visz-
szatérésre jogosító úti okmányt".

A következőket szűrhetjük le a vá-
laszlevélbőL
(1) Az Áe. szabályainak mellőzésével,

így a 30 napos ügyintézési határ-
időt többszörösen figyelmen kívül
hagyva, és nem alakszerű határo-
zatban, hanem egy levélben utasít-
ják el a kérelmet. Így tehát valóban
nulla a hatósági eljárások száma a
hontalanság kapcsán. Az ügyfélnek
javasoljuk az államigazgatás hall-
gatása miatt a bírósághoz fordulást,
esetleg panasz benyújtását az om-
budsrnanhoz.

(2) Téves az a feltétel, miszerint éppen
azért nem tekinti hontalan nak Ma-
gyarország joszipot, mert itt már

(Folytatás a 4. oldalon)

3



Miért nincsenek ...
(Folytatás a 3. oldalról.)

valamiféle védelmet élvez. Egyrészt az
ENSZ-egyezmény szerint a hontalan stá-
tusból kizárás az ENSZ-től védelmet él-
vezökre, a már kvázi állampolgári jogo-
kat élvezőkre vagy az arra méltatlan há-
bOlÚSbűnösökre, köztörvényes bűnö-
zőkre vonatkoztatható az 1. cikk szerint:

"A jelen Egyezmény nem vonatkozik
ci) olyan személyekre, akik jelenleg - az Egye-
sült emzetek Menekültügyi Főbiztosának kivé-
telévei - az Egyesült Nemzetek szerveitöl vagy
szervezeteitöl védelemben vagy segélyben ré-
szesülnek. addig, amíg ez a védelem vagy segély
fennáll:
(ii) olvan személyekre, akiket annak az ország-
nak az illetékes hatóságai, melyben lakóhelyük
van, olyan személyeknek ismertek el, mint aki-
ket megilletnek az adott ország állampolgárságá-
nak birtoklásával járó jogok és kötelezettségek,
(iii) olyan személyekre, akiket illetően komoly
okok állnak fenn annak feltételezésére, hogy:
dia nemzetközi okmányokban megfogalmazot-
laknak megfelelően béke elleni, háborús vagy az
emberiség ellent bűnöket koveuek el,
bJ a tartózkodási helyük államán kívül, mielőtt

abba az államba bebocsátást nyertek, súlyos,
nem politikai bűncselekményt követtek el;
c) az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel el-
lentétes cselekmények elkövetésében vétkesek."

A befogadott az ENSZ-től semmit sem
kap, és nagy jóindulattal sem lehet rá-
fogni, hogy kvázi állampolgári jogokat
élvezne Magyarországon, a méltatlan-
ságról pedig eleve szó sem esett. Így a
kizáró okokra hivatkozás felesleges.

Másrészt, a befogadottá válást nem is
lehetett kérni, hiszen hivatalból kell
megállapítani, kiadva ;:-tartózkodási
engedélyt, míg a hontalanságról csak
2002. február 19. óta lehet egyáltalán
eljárást lefolytatni, mégpedig kére-
lemre. A befogadott tartózkodási
engedélyéről is hivatalból döntenek,
arról tehát lemondani sem lehet,
a hatóság annak "indokoltságát"
évente felülvizsgálja.

(3) Tájékoztatni kellett volna az
el(nem)járó hatóságnak Joszipot,
hogya hontalan státus megszerzé-
sével más jogosultságok illetik
meg, és a befogadottként kapott tá-
mogatások, kedvezmények meg-
szűnnek. Kár, hogy ez - a levél mű-
faja ellenére is - elmaradt.

(4) Az el(nem)járó hatóság abban is té-
vedett, hogy éppen egy befogadot-
tat hív fel arra, hogya saját nagykö-
vetségétől szerezzen be igazolást,
miszerint nem az adott ország ál-
lampolgára.

Ki is a befogadott? Az "aki hazájába - honta-
lan es etén a szokásos tartózkodási.helye sze-
rinti országba - útmenetileg nér! nem küld-
hető vissza, mert ott haláibüntetésnek, kín-
zásnak, embertelen vagy megalázó bánás-
módnak lenne kitéve, és nincs olyan bizton-
ságos harmadik ország, amely befogadja".

Vajon a kínzástól, halálbüntetéstől fé-
lő ember bemegy a követségre? Ha
igen, akkor már nem is lehet befoga-
dott.

(5) Hogyan lehetett valaki befogadott,
ha nem volt a hatóságnak egyértel-
mű, hogy melyik ország a hazája?

Ügyészségi vizsgálat
A Magyar Helsinki Bizottság konkrét
ügyek kapcsán, de számtalan általáno-
sitható tapasztalat birtokában a Főváro-
si Főügyészségnél indítványozta, hogy
lépjen fel abefogadottként elismertek
menedékkérelmével, tartózkodási en-
gedélyével és a képviseleti joggal kap-
csolatos jogellenes gyakorlat rnegszün-
tetesc ellen. A Fővárosi Főügyészség
lefolytatta a törvényességi vizsgálatot a
BÁH Budapesti és Pest Megyei Regio-
nális Igazgatóságán.

"lA vizsgálat] a 2002. január 1. nap-
ján befogadottként már elismert és
2002. évben menekültként elismerését
kérő személyekre terjedt ki. A vizsgálat
a Regionális Igazgatóság eljárásaiban
törvénysértő gyakorlatot és mulasztás-
ban megnyilvánuló törvénysértéseket
tárt fel.

MegáJlapítottuk, hogya hatóság a
kűlföldiek beutazásáról és tartózkodá-
sáról szóló 2001. évi XXXIX. tv. (Idtv.)
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15. § (1) bekezdés a) pontjában foglal-
takkal ellentétben a törvény által előírt
határidőben a befogadottak részére
nem kezdte meg a tartózkodási enge-
délyek kiállítását, hanem ideiglenes
tartózkodásra jogosító igazolással látta
el őket. 2003. február 3-től a tartózko-
dási engedélyek kiadása részlegesen
megkezdődött.

A Regionális Igazgatóság gyakorlata
a BM BÁH intézkedésein alapul, ezért
vizsgálati jelentésünket hatásköri ok-
ból a Legfőbb Ügyészségre fel terjesz-
tettük.

Egyéb eljárási hiányosságokat a Re-
gionális Igazgatóság vezetőjéhez be-
nyújtott intézkedésben kifogásoltunk. "

Bízunk a kifogásolt, illetve jogsértő
gyakorlat megszüntetésében, elsősor-
ban önkéntes belátással, a jogszabá-
lyok újraértelmezésével, esetleg civil
jogvédelmi, ügyészt vagy ornbudsmaní
segítséggel.

Ha pedig ezt egyszer már tisztáz-
ták, sőt talán az iratokban honta-
lanként szerepeltették, miért kell
ezt ugyanannál a hatóságnál, egy
másik eljárásban, ismételten, de
más módon bizonyítani?

(6) További tanulság, hogy csak okirat-
tal lehet bizonyítani a hontalansá-
got, ha valaki ilyen jogállást akar
szerezni, noha a hontalanságot tu-
catnyi jogszabályban ismerik, még-
sem követelik meg az okiratot a
külfölditől. Mindez csak azért értel-
metlen, mert mi van akkor, ha ilyen
okmán y a kiállítására a külképvise-
let nincs felhatalmazva. Vajon le-
het-e magyar hatóságoktóI olyan
igazolást kérni, hogy például "nem
vagyok ingatlantulajdonos" vagy
"nem szerepelek az anyakönyv-
ben", esetleg "nincs Pomázon la-
kóhelyem". Nyilvánvalóan igazolni
csak jogszabályban meghatározott
esetben és módon lehet valamely
jogi tényt. Ráadásul, egy megszünt
szövetségi állam tekintetében vala-
mennyi utódállamtól ezt beszerez-
tetni komoly életprogrammal ér fel
És mi a helyzet, ha nem szövetsegí
államról van szó? A világ valameny-
nyi államától be kell ilyen igazolást
szerezni vagy csupán az országok
tíz, esetleg húsz százalékátóP

(7) Apróság, de fontos. Az "Ön" szót il-
lene nagybetűvel írni míndenütt,
míg a "magyarországi" jelzőt kicsi-
vel, és nem fordítva.

Egy másik külföldi, Alexander is kérte
a hontalan jogállást, és ennek kapcsán
merült fel: vajon milyen támogatásra
lesz jogosult? A BÁH válasza szerint a
befogadottakról van külön szabály
[170/2001. (IX. 26.) korrnányrendelet
71-80. §), ám a hontalanok ellátásáról
nincs. Kérdés, hogy ha a hontalanok
számára is humanitárius célból (azaz a
tartózkodási engedély kiadásához szük-
séges lakhatási, megélhetési feltételek
hiányában is) állítják ki a tartózkodási
engedélyt, akárcsak a befogadottaknak,
az ellátás terén miért ilyen nagy köztük
az eltérés. Természetesen érthetővé vá-
lik a kűlönbségtétel, ha a kapcsolódó in-
tézkedések ehhez idomulnak: míg a be-
fogadott ideiglenesen van itt C" átmene-
tileg nem küldhető vissza"), és addig el-
látásokat kap, a hontalan határozatlan
ideig. Így az ENSZ-egyezmény szerint
(21-23. cikk) a szociális ellátás, a mun-
kajog, a szociális lakásügy és a közokta-
tás terén a magyar állampolgárokkal (és
menekültekkel) azonos helyzetbe kerül.
De hol vannak ehhez a feltételek a helyi
önkormányzatoknál? Hol az esély arra,
hogy jogilag is érvényesüljön a fizikai
értelemben teljesülő hontalanság?
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Legyen normatíva!
~gyesületünk március végé~ a következő levelet juttatta el aBevándorlási és
Allampolgársági Hivatal (BAH) vezetőjéhez. Ha kapunk választ, természetesen
közzétesszük, hiszen közérdekű kérdésről van szó.
"A Menedék - Migránsokat Segítő
Egyesület 1995 óta foglalkozik rnene-
kültek és más migránsok érdekképvise-
letével, és 1998-tól célzott programja in
keresztül segíti elő e célcsoport társa-
dalmi beilles zleedését. Megragadunk
núnden alkalmat, hogya magyaror-
szági migránsoh érdekeit Ieépoiseljüle,
amelyben a napi munkábólleszűrt ta-
pasztalatainlera támaszkodunk. A ké-
szülő menedélejogi törvénymódosítások
kapcsán is javaslattal szeretnénk élni,'
jauasoljule, hogya módosuló jogsza-
hályokhan a menekültellátást tegyék
normatiu alapon működővé.

Örömmel fogadtuk, hogy a Beoandor-
lási és Állampolgársági Hivatal elindí-
totta a holland kormány által támoga-
tott, és a hazai menekült-integrációs
stratégia kidolgozását célul kitűző me-
nekültügyi programját, melybe egyesüle-
turile is beleapcsolodott. Amennyiben a
kidolgozandó integrációs stratégia a
holland integrációs modellt kívánja át-
venni, úgy annak részét kell, hogy ké-
pezze a meneleűltek: ellátásának norma-
tiuuá tétele. Ezt a szükségszerűséget erő-
siti meg az a tény is, hogy hazánkban a
közszolgáltatások - szociális, egészség-
ügyi, oktatási szolgáltatások - szinte
mindegyieére normatiu alapon történő
ellátást dolgoztak ki, hiszen a meneleúl-
tek - és az unióban a letelepedett külföl-
diek - heilleszkedése a helyi önkor-
mányzatok és az általuk fenntartott in-
tézmények közreműködése nélkül alig-
ha lehetséges. Miuel e migránsok is a he-
lyi lakosok leoréhe tartoznak, a helyi ön-
kormányzatok és intézményeik ellátási
felelőssége aligha vitatható, Ugyanakkor
megfelelő, átlátható költségvetési ellenté-
telezés nélkül két eset lehetséges. az ön-
kormányzatok számára a magyarul
nem érui, esetleg jövedelem nélküli,
egyéb okból bátráriyos helyzetű mene-
leultel: ellátása olyan többlet terhet jelent,
amely még a helyi lakosságot is ellenük
bangolbatia, vagy csak bizonytalan fi-
nanszirozású, ad hoc programole jön-
nek létre, vitatható eredménnyel ésszak-
mai szinuonalon, alapvetően központi
szeruek: által irányítva. Nonnatív finan-
szírozás esetéhen a beilleszkedési prog-
rarnoe szakmai tartalma, átláthatósága
és ellenőrizhetősége azonban biztosított
lehetne, akár önkormányzati intéz-
mény, akár civil szervezet biztositja a
különböző programokat, alapvető szol-
gáltatasoeat.
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Mindezeket figyelembe véve Javasol-
juk első - és már a jelenlegi jog~zabály-
modositás kapcsán is megvalósítható -
lépésként az integrációs prograrnoh ésfi-
nanszírozásuk összefüggő, rendszersze-
rű kialakítását és jogszabályi szintü
szabályozását. Erre azért is szúkség
van, mert a formálódó közös európai
joganyaghan is hamarosan megjelenik
az integrációs programole létrehozásá-
nak szükséglete. A menekültek integrá-
cióJának elősegítését támogató Közösségi
Akcióprogram tervezete (COM/98/0731
final-CNS 98/0356) önkormányzatok
uagy társadalmi szervezetek által mü-
ködtetett projeleteleleént határozza meg
az integrációs programokat, mind tag-
állami, mind közösségi szinten. Fontos
lenne, hogy a hazai jogszabályi és köz-
igazgatási háttér megfeleljen ezeknek az
eluárásolenale.

Ezen jauaslatunleat, ahogy az integ-
rációs stratégia elemeire vonatkozó ja-
uaslatainleat is sziuesen meguitatjule
szakmai korben. a jogszabály-modosi-
tás kapcsán remélhetőleg hamarosan
elkezdődő műhelybeszélgetések kereté-
ben. [elen levelünkhöz mellékelünk egy
háttéranyagot, ami a normaeiu finan-
szírozás bevezetésére vonatkozó érve-
ket tárgyalja.

Kérjük, hogy javaslatokkal kapcsola-
tos észrevételeit juttassa el Egyesüle-
tuneboz: "

Benzines migró(ió
Mindegyik szomszédunknál olcsóbb a
benzin és a gázolaj, így hamar kiegészí-
tő jövedelemhez juthatnak a határ kor-
nyekén élők a külföldröl behozott ben-
zin, gázolaj házilagos árusírásából. Ku-
Iönösen az ukrán-magyar határon vi-
rágzik a benzinkereskedelem, benzin-
turizmus és -csernpészet, Kárpátalján
több száz család foglalkozik üzem-
anyag-eladással (Népszabadság, 2003
április 15.)

A beregszászi rendőrség csak Tisza-
újlakon 124 illegális töltőállomást lep-
lezett le, udvarokban, nyári konyhák-
ban, istállókban felszerelt, töltőpisz-
tollyal és számlálóval ellátott magánku-
takat. Mivel literenként legalább száz
forint a nyereség, Ukrajna felől nagy a
kísértés, ráadásul a saját használatra a
tankban behozott benzin esetén gép-
kocsi vezetőjét nem is lehet megvizs-
gálni. Ha persze napjába többször
megy át valaki teletankolni, az más,
mert akkor már vámoitatni kell.

Az Észak-Alföldi Regionális Parancs-
nokság pénzügyőrei a hozzájuk tartozó
ukrán és román határszakaszon 2002-
ben 515 esetben 60 ezer liter, míg a bel-
földi területi ellenörzéskor 368 alka-
lommal 90 ezer liter üzemanyagot fog-
laltak le, Noha ennél kisebb a nyereség
a többi országból behozott benzinnél,
legalább a saját használatú áthozatal
mindenütt megnövekedett a forgalom.
Sok a trükk, például kedvelik a dupla
tankos öreg Mercedes kocsival való át-
járást; a plusz tartályokat az ülés alatt
helyezik el, de volt, aki az ablakmosó
tartályban is benzint szállított.

Budapest: befogadó város?
Budapest lakossága 1990 elején 2 mil-
lió 17 ezer fő volt, ám 2001-ig a 12 szá-
zalékos csökkenés meghaladta az or-
szágos átlagot, ami 1,7 százalék volt.
A 2001-es népszámlálásker ugyanis
a főváros népessége 1 millió 774 ezer
főt tett ki. A budapesti városfejlesztési
koncepció népességszám-prognózisa
szerint 2015-re a lakosság lélekszáma -,
a nemzetközi vándorlás nélkül- 1 millió
580 ezer és 680 ezer között lehet.
A városfejlesztési koncepciót készítők
szerint (Népszabadság, 2003. április 5.)
azonban a nemzetközi migrációt is fi-
gyelembe kell venni, noha nehéz an-
nak változásait megbecsülni. Például
azért, mert az illegális vándorok száma
ismeretlen, de valószínűleg a letelepe-
dési engedéllyel élő 40 ezer főnél jóval
magasabb, A becslés szerint a főváros-
ban élő összes külföldi száma 100-150
ezer fő közöttí lehet, tehát a lakosság

5-8 százaléka. Amennyiben ez a be-
vándorlás felgyorsul. 2015-re a külföl-
diek száma elérheti a 200-250 ezer főt,
és a párhuzamos népességcsökkenés-
sei (születésszám, várható élettartam,
elöregedés, illetve a fővárosböl kitele-
püló lakosság nyomán) arányuk akár
12-15 százalékra emelkedhet. E7. a
nemzetközi trendeket követné, hiszen
Zürichben, Bázelban, Párizsban vagy
éppen Londonban a külfoldiek aránya
már ma is meghaladja a 20 százalékot,
Bécsben a 18 százalékot, Berlinben a
12 százalékot. Az előreszámítás szerint
a budapestiek fogyása 2010-re lesz a
csúcson, utána kiegyenlítettebbek len-
nének a viszonyok, bár az EU-ban ma
várható életkor alsó szintjét csak húsz
év múlva érnénk el. Mindezért a külföl-
diek bevándorlása a fővárosba na-
gyobb szerepet játszhat, nemzetközib-
bé téve a főváros lakosságát.
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Migróciós statisztika
A Belügyminisztérium honlapján hol
feltűnnek új adatcsoportok, hol pedig
eltűnnek a már meglévők. Például a
rnenedéket kérők számáról csak rész-
ben szerezhetünk onnan információt,
amelyeket a németországi hivatal
(Bundesamt für die Anerkennung
auslanischer Flüchtlinge) honlapjáról

1990-2002 között összesen 180 885
kérelmezőt regisztrált, míg ez idő-
szakban a 15 uniós tagállam 3 359 970
főt. Mindez együttvéve 3 540 855 fö,
közülük öt százaléknyit fogadott a tíz
csatlakozó ország,

A BÁH adatai alapján 2003, első ne-
gyedévében a menekültügyi hatosági

1, táblázat

MENEDÉKET KÉRŐK SZÁMA AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN

2, táblázat

MENEKÜLTÜGYI HATÓSÁGI ÜGYEK,
2003. ELSÖ NEGYEDÉV

egészítetrük ki. Annak érdekében,
hogy összehasonlíthassuk a magyaror-
szági letszámot más országokéval, né-
hány régióbeli állam adatait is közöljük
(1. táblázat)

A rövid adatsorból kitűnik, hogy
Magyarországon csökkent a kérelme-
zök száma, hasonlóan Csehország-
hoz, ugyanakkor a többi országban
növekedett, Az EU vonzerejét jelké-
pező Ausztriában lényegesen több a
kérelmező, ennél többen csak az
Egyesült Királyságban, Németország-
ban és Franciaországban kértek me-
ne déket az uniós országok közül.
Egyébként a tíz csatlakozó ország
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3. táblázat

A KÉRELMEZŐK ÁLLAMPOLGÁRSÁG
SZERINTI MEGOSZLÁSA

Összesen 645

ügyek 2, táblázatban bemutatott meg-
oszlást. mutatják.

Kik kértek menedéket az év első ne-
gyedében? Állampolgárság szerinti
megoszlásuk látható a 3. táblázatban,

4, táblázat

5 táblázat

A BE- ts A KILÉPŐK SZÁMA

Hány gondozóitól elválasztott, szo-
ciálisan egyedülálló gyermek, kiskorú
kér menedékjogi védelmet Magyaror-
szágon? A BÁI-Iadatai jól jelzik (4 táb-
lázat), hogya kérdést a jogvédőknek
és a gyermekvédelmi szakembereknek
is komolyan kell venniük.

A kérelmezök közül2002-ben me-
nekültstátust kapott 2 fó, befogadon
len 115 fö, a kérelmét elutasították 240
főnek, és az eljárást megszüntették 869
fő esetében. Érdekesség még, hogy
2002-ben a kérelmezök közül 11 volt
14 év alatti gyermek, míg a többiek
14-18 év közöttiek voltak.

Hány külföldi jön és megy? A BÁH
adatai szerint 2002-ben a belépők és a
kiutazók adatsorából a főbb csoportokat
adjuk meg országonként (5 táblázat)

Kiket toloncoltak ki? Az állampolgár-
ság szerinti főbb csoportok megoszlása
látható a 6. táblázatban,

6 táblázat
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A hónap idézete
Karsai László történésszel beszélgetett Bóka Gábor a holokausztról, az 550 ezer
magyar zsidó haláláról a Szegedi Egyetem kéthetenként megjelenő lapjában
(április 22) A ma divatos történelemferdítés több kiállításon is tetten érhető,
dc ennél is nagyobb baj, hogyatanárképzésbe a korszerü, kutatásokban fel-
táruló XX. századi történelem milyen lassan épül be. "Még nagyobb problé-
ma, hogyatanároknak nem áll rendelkezésére megfelelő segédanyag, tan-
könyv, szöveggyűjtemény, nincs megszervezve a pedagógusok ilyen irányú
továbbképzése. Nincs olyan egyetem vagy főiskola Magyarországon, ahol a
tanrendbe lenne iktatva az antiszemitizmus, a rasszizmus, a holokauszt kér-
désének rendszeres oktatása.

Rendezvény
A tvlagyar Helsinki Bizottság 2003 ápri-
lis 11-12-én tartotta Budapesten szoká-
sos jogi tréningjet a menekültek haté-
kony jogvédelmi programja keretében.
Ezen részt vett az ENSZ Menekültügyi
Főbiztossága, az IM és a BÁH néhány
munkatársa, valamint a Fővárosi Bíró-
ság két bírája, hogy tájékoztatást adjon
számtalan jogalkalmazási kérdésről.
Mint oly sokszor, a programban közre-
működő jogvédők, ügyvédek, joghall-
gatók és a Menedék Egyesület szociális
munkásai csak azt szűrhették le, hogy
az idegenrendészeti szabályozás jelen-
tős ellentmondásokkal terhelt, különö-
sen a bcfogadottak, a hontalanok, a
humanitárius célból kiadott tartózko-

dási engedély birtokosai, az idegenren-
dészeti fogdán. közösségí szálláson
élők tekintetében a jogállás, a család-
egyesítés és a menedékjogi rendszer-
hez való hozzáférés terén. Ráadásul a
joggyakorlat - a BÁH létrehozási céljá-
val ellentétben, a különböző intézmé-
nyek közötti szakmai, szervezeti koor-
dináció hiányában - önkényes, és or-
szágosan sem egységes. Az ügyészség
törvényességi kontrollja éppúgy szűk
korű, miként a közigazgatási bírásko-
dás mozgástere. Nagy Boldizsár elő-
adása is rávilágított, hogy az európai
közösségi szabályok alkalmazása je-
lentős humán erőforrást kiván, amely
sürgősen fejlesztésre szorul.

Támogatóink
Az Oltalomkeresők márciusi szá-
mában közzétettünk egy rövid
felhívást, miszerint az 1995 óta,
azaz nyolcadik éve Ingvencsen
megjelenő hírlevél további ki-
adása bizonytalan.

A lapot az ENSZ Menekültügyi
Föbiztossága, valamint a Nemzet-
közi Migrációs Szervezet támogat-
ja, ám ez nem fedezi a 400 címre
eljutó kiadvány teljes költségeit. A
múltban a Belügyminisztérim -
többször megváltozott nevü - me-
nekültügyi, migrációs részlege is
hozzáj árult a költségekhez, ám ez
2002-ben megszűnt. Időröl időre,
bizonyos tematikus számokhoz a
PHARE programból és más pro-
jektböl is kapott az egyesület tá-
mogatást. Most az Olvasókon a
sor, hogy ötletekkel és pénzzel is
jelezzék: szükségesnek tartják-e a
lapot nyomdai úton is előállítani,
vagy elegendő az elektronikus
terjesztés, netán eleve tévedés az
egészet kiadni, mert felesleges.
Elvégre piacgazdaságban élünk,
amelyben az orvosi ellátást, az
oktatást vagy éppen a gőzfürdő-
ket is privatizálják, a civilek tehát
csakis létező igényt elégítsenek
ki, ha van rá forrás ...

Cseppben a tenger. Két cseppben pe-
dig a világó(eán. Két jelenséget te-
szünk szóvá, hogy az utókor megérez-
zen valamit abból, milyen lehetett az
idei április.

Csak úgy) papucsban. ..
2003 április 16-án reggel, amikor Ma-
gyarország miniszrerelnöke készülő-
dött, hogy aláírja a nyilatkozatot az
ország Európai Unióhoz való csatlako-
zásáról Athénban, Debrecenben a be-
fogadóállomáson (értsd: menekülttá-
borban) két gondnek jelent meg
Martirosyan Sevak örmény állampol-
gárságú menekült kérelmezőnél és
családjánál. Közölték a férfival, hogy
egy ember várja kint a portánál. A kér-
désre, hogy mégis ki keresi, azt vála-
swlták: pontosan "nem tudják", de
rnunkával kapcsolatos A férfi - miután
hosszú ideje nem volt semmilyen mun-
kája - furcsállva ugyan a helyzetet, de
elindult a portára. csak úgy, papucs-
ban ahogy az ember reggel otthon
szokott lenni. A felesége elkísérte.
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A portán nem volt senki, aki munkát
akart volna adni Sevaknak, ellenben
három rendőr megragadta, berakta a
porta előtt álló rendőrautóba. és elvit-
ték A feleség, aki mindezt végignézte,
hiába kérdezgette az ott tartózkodókat,
majd a tábor más dolgozóit, köztük a
szociális munkásokat is arról, hogy mi
történik, ők szintén "nem tudtak" vála-
szolni.

Ekkor kapcsolódtam be a történet-
be, egy órával az esemény után, mint a
család korábbi szociális munkása. Miu-
tán az asszonnyal beszéltem, találkoz-
tam két tábori szociális munkással,
akik hallottak az ügyről, de a hátteré-
ről, az okokról semmit "nem tudtak".
A táborvezetőt nem lehetett elérni,
mert a városban volt a feletteseivel.
Sem az ügyosztály, sem a porta "nem
tudott" válaszolni arra, hogy mi történt.
Végül [elhívtam a rendörséget. hogya
feleség egyáltalán hol kaphat informá-
ciót az elvitt férjéről. Megmondták,
hogy igen, ott van bent a férj, megad-
ták a címet, illetve érzékeltették, hogy
egy kihallgatásról van szó, és valószí-
nűleg már aznap kiengedik a férfit.

Sevakot annak rendje és módja szerint
órákig ültették egy szobában, majd ki-
hallgatták egy korábbi balassagyarrnati
verekedésról végül elengedtek. Sevak
megvette a buszjegyét a táborig, és
visszautazott, csak úgy, papucsban.

Két nap múlva beszéltem a tábor
igazgatónőjével. Kértem, tájékoztas-
son, hogy mi történt, miért vittek így
el egy embert. Az igazgatónő vála-
szolt: nem felel, hiszen nem tartozik
az ügykörébe a dolog. Megkérdez-
tem, lehetséges-e, hogya debreceni
befogadóállomáson a gondnokok az
embereket becsapva csalogatják ki a
táborból, hogy idézés nélkül átadják a
rendöröknek. A válasz az volt: "lehet
is, meg nem is", és kűlönben is jobb
így, mert csendes és konfliktusoktól
mentes a rendőrséggel való együttmű-
ködés.

Miniszterelnökünk Athénból, Sevak
az őrszobáról tért haza. Magyarország
csatlakozik az Európai Unióhoz. És
Debrecen?

GYÉKISS

(Folytatás a 8. oldalon)
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Közösségek méltósága

Az Alkotmánybíróság kifejlesztette az
.alapjogi jogképességet" a jogi szemé-
lyekkel kapcsolatosan, azaz a jogi sze-
mélyeket is megilleti minden olyan
alapjog, amelynek alanyai - a jogok
t.ermészetéből és jellegéből adódóan -
nem csak természetes személy lehet.
Hasonlóan a büntetőjog is védi a nem-

Tisztelt Szerleesztőség!

zeti, etnikai közösségek méltóságár.
Erről persze a japánok nem szükség-
képpen értesültek, ám mégis rosszu le-
sett nekik a hazai televíziózás újabb
primitív és előítéletes músora.

A Japán Nagykövetség Ielháboro-
dásáról a Népszabadság is beszámolt.
Az alábbi, áprilisi levélváltás is a té-
mába vág, megszívlelendő tanulsá-
gokkal.

Április 5-én e-mailben a .Baei nagy roma lagzi" című TV2-műsor kriiileája kap-
csán leifejeztem a tiltakozásomat a csatorna Miculeo c, műsoráual szemben. Az-
óta lapjule is ismertette ajapán követségről a TV2-höz elfuttatott tiltakozást, A do-
log itt nem állt meg, ugyanis a rnűsor híre japánhan is hullámokat vert, Egy ott
tartito magyar uendégprofesszor e-mailjét touábbitom Önöknek az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat hírleveléből, abban a reményben, hogy részletesebben is foglal-
koznak majd a médiabeli idegenellenességget és annak batásaiual.

Üduozleüel.
N}1Rl PÁL

(a Menedék: Egyesület tagja, az Állampolgári Jogok
Országgyűlési Biztosa migrációs szakértője)

ELFT HíRADÓ

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat információs és vitc-lnp]u
Kedves Pálvatársale, Kedves Kollégále!

Nagyon furcsa helyzetbe leeuerediern
alearatomon leiuul itt az Oszaleai Egye-
temen. Valószínűleg nem lesz nyelvta-
nilag teljesen helyes az, amit írok, en-
nek az az oka, hogy itt hora reggel in-
ditottule el a gyors itot, amivel vékony
rétegeket analizalunle, a laborban töl-
töttem a nap nagy részét, és most már
nagyon fáradt vagyok, Itt lassan este
tizenegy óra van.

A mi miatt írok, az a Miculeo (l) cimti
músor, valamelyik magvar tu-adon, A
diákok kb, 5-10 percenként jönnek, és
kérdezik, tényleg igaz-e, hogy a szerda
esténként, főml'Isoridőben sugárzott pro-
dukció (?) gúnyolja ajapánoleat, és egv-
oldalúcin. negaiioan festi le a kultúráju-
kat. Nyiluán a Magyarországon ésEuro-
pában élő, dolgozó bonfitársaile, bará-
taik és ismeroseile tájéleoztaüále-tajékoz-
tatjak őket. ' ,

'Én arra kérlek Benneteket a legna-
gyobb tisztelettel, proháljatole nekem
segítséget adni, Engem itt a munleá-
mért, úgy érzem, tisztelnek és elismer-
nek. de itt a laboratóriumban a
bacbelor es a master hallgatók úgy te-
kintenek rám, hogy én vagyok itt Ma-
gya.rorszag képviselője/ Nem tudok

mást monclani! Mi ez az őrület? Lát-
ták-e a kedves Pályatársak ezt a mü-
sort? Tényleg túlzottan ironikus mó-
don és negatiu előítéleteket sruo mó-
don mutatja be a japán embereleetr/?
Nem árt tudni, bogy 2002-ben két ja-
Pán hutatot ismertek el Nobel-dijjall/!

Nekem személyes en, az itteni mun-
kám sok sikerélményt jelent, és ez a
.Miculeo" most bideg zuh anyként jött!
Tényleg igaz az, hogy a müsor álinter-
júkat közöl különböző lI1.agyar szemé-
lyiségeleleel? Itt az egyetemen uan
Cybermedia Center stb, nehogy azt
biggyék otthon a médiaguruk. hogy
csak a magyar médiafogyasztoteat értle
el ezzel a produlecioual! Én nem va-
gyok otthon a médiaűgyekben, de ez a
dolog nalahogy elért itt engem, és most
a helyzet több mint kellemetlen III

Elnézést kérek azoktól, akiket nem
érdekel ez a téma, de azt hiszem, hogy
most ez volt az {{ nagyon ritka eset,
amilsor a Tisztelt Pályatársaleboz és
Kollégáleboz kellett fordul nom.

őszinte tisztelettel és Á:öszönettel.
LOIlNER 1JVADAl:

(az Oszaleai Egyetem
ven dégp rofesszo ra)

Olvasnivaló
A HVG-Orac Kiadó májusban indítja
útjára a CSALÁDIJOG címü folyó-
iratot Az első ilyen jellegű szakmai
folyóirat megjelenése is jelzi, hogy
az utóbbi években a családjog iránti
szakmai érdeklődés jelentősen nőtt,
amit a családjogi tárgyú kiadványok
(könyvek, kommentárok) emelke-
dő száma és sikere is jelez.

A háromhavonta megjelenő fo-
lyóirat a következő igényeknek
próbál megfelelni: 1, foglalkozni a
jogászok és a családjogi ügyekben
eljáró más szakemberek által felve-
tett gyakorlati kérdésekkel, segíteni
azok megoldását; 2, tájékoztatást
nyújtani az országos és a nemzet-
közi családjogi gyakorlatról; 3, le-
hetővé tenni a jogalkalmazási kér-
dések magas szintű megvitatását, a
családjog jövőbeli fejlődését segítő,
előremutató szakmai gondolatok
közlését, A lap a szűken vett csa-
ládjogon kívül kitér a családdal fog-
lalkozó, a gyermekek jogait érintő
valamennyi jogterületre kiterjed
(például a család alkotmányos
védelmére, a polgári jogban a sze-
mélyek jogára stb.), illetve olyan
cikkeket, tanulmányokat közöl,
amelyek a családjog "segédtudo-
mányainak" témáihoz tartozik (pél-
dául származástani vizsgálatok,
pszichológiai és pszichiátriai szak-
kérdések stb.).

***
A Valóság 2003/1, számában Scheili
Gabriella röviden összefoglalja,
hogyanémet egység kérdése mi-
lyen szerepet kapott Helmut Kohl
kancellárságának első időszakában.
Érinti az NDK-sok menedékjogi
ügyét, a családegyesítéseket, vala-
mint a német-német kapcsolatok
belpolitikai kérdését, egészen a fal
leomlásáig és a magyar határ meg-
nyi tásáig.

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
IX. évfolyam 5-6. szám 2003. május-június

Bírósági ügyintézők
Júliustói a büntetőügyekben is önállóan, aláírási joggal járhatnak el, meghatá-
rozott esetekben a bírósági ügyintézők [34/2003. (Ill. 27.) kormányrendeletl.

Így például önállóan megkereshetik a
civil szervezeteket is adatok közlése.
tájékoztatás, iratok átadása érdekében.
Az ismeretlen helyen tartózkodó ta-
núk. terheltek tartózkodási helyének
felkutatásához a rendelkezésre álló
adatbázisokból adatot kérhetnek, de

elfogatóparancs kiadására nem lesznek
jogosultak.

Az ügyintézök az országból való
végleges hatályú (bírósági) kiutasítás
alóli mentesítő eljárásban beszerzik az
ügyész és az idegenrendészeti hatóság
nyilatkozatát.

Nyelvvizsga
Április óta idegennyelv-tudást igazoló
állami nyelvvizsgára minden magyar
és külföldi jelentkezhet, ha már elmúlt
14 éves.

A magyar állampolgárok magyar nyelv-
ból nem vizsgázhatnak. míg a külföldi-
ek igen. az akkreditált vizsgaközpon-
tokban. A vizsgázó joga, hogy a vizsgán
készített anyagokba (dolgozata, szóbe-
lin a bizottság által készített értékelés)
berekintsen. másolatot készítsen. Sőt, a
vizsgadolgozatok másolásat csak akkor
lehet korlátozni. ha erre külön írásban
felhívták a vizsgázó figyelmet. dc a kéz-
zel másoláshoz akkor is legalább 30
percet kell biztosítani. A külföldön, ál-
lamilag elismert középiskolában szer-
zett érettségi vagy egyetemi diploma
egynyelvű. C típusú felsőfokú nyelv-
vizsgának felel meg; szakképzettséget
is adó bizonyítvány. oklevél esetében
szaknyelvű, egynyelvű, C típusú felső-
fokú nyelvvizsgának minósül [39/2003.
(JII 27.) kormányrendelet].

Milyen a ió köztisztviselő?
A kormány középtávú közigazgatási
képzési és vezetőképzési tervei az
1020/2003. (III. 27.) kormányhatározat
szerint nemcsak a kodifikációban, a
deregulációban, az uniós normákban
jártas, idegen nyelven tárgyaló képes,
hanem toleráns is. "Ki kell dolgozni a
központi, területi és helyi szerveknél
dolgozó köztisztviselók számára az
előítélet-mentes kommunikáció fejlesz-
tésére, kezelésére. az esélyegyenlőségre

vonatkozó, valamint a multikulturális
ismeretek megszerzését biztosító to-
vábbképzési program tananyagát, és a
köztisztviselők számára továbbképzést
kell szervezní.' Ezért a Miniszterelnöki
Hivatal, a BM és a Magyar Közigazgatási
Intézet a felelős.

A tananyagot legkésőbb 2003. de-
cember 31-ig kell kidolgozni, illetve
"az éves továbbképzési tervek rendel-
kezései szerint".

Gyermekvédelmi szakértő
A gyermekvédelmi törvény vezette be a szabad megállapodás tárgyát képező,
díjazást kérő gyermekvédelmi szakértő intézményét. A szakértői névjegyzékről
szóló 10/2003. (Ill. 27.) ESZCSMrendelet rögzíti, hogy milyen szakterületeken
lehet egyáltalán valaki szakértő.

A hosszú felsorolásban azonban egyet-
len sem akad, amely a migráns gyer-
mekekkel kapcsolatos jóléti, védelmi
ellátásokban. netán gyámügyi eljárá-

sokban használható lenne. Felbukkan
ugyan a "speciális szükségletű gyerme-
kek ellátása" elnevezésű szakterület.
dc sem ott, scm másutt: a képzés. a
nyelvtudás vagy a szakmai jártasság
kapcsán semmi nem utal arra. hogy
érteni kellene a magyarul nem tudó,
traumatizált, gondviselő nélküli. szo-
ciokulturálisan eltérő, menekült vagy
éppen családegyesítésre váró, ágyba
vizelő, külföldi gyermekhez is Magyar-
országon.

Vajon mikor ébrednek rá a tárcák.
hogy a maga terül etén mindegyik fele-
lős a migránsokért?



Együttműködés acivilekkel
A kormány civil stratégiája részeként minden minisztériumnak ki kell dolgoznia
a saját szakterületén működö társadalmi szervezetekkel való együttműködés
rendjét, föbb tartalmi elemeit. A Belügyminisztérium is ezért hívta össze a fel-
adat- és hatáskörévei összefüggö kérdésekkel foglalkozó civileket. A Menedék
- Migránsokat Segítö Egyesület is elkészítette április végén az értékelését és
javaslatait. Ebböl idézünk néhány gondolatot.

.Egyesülerünk a Belügyminisztérium
rnindenkori menekültügyi hatóságával
(jelenleg Bevándorlási és Állampolgár-
s{lgiHivatal, BÁl-I) is együttműködésben
áll mind a napi munka, mind a straté-
giaalkotás (törvényjavaslatok vélemé-
nyezése, integrációs programtervezés,
szociológiai felmérések megvalósítása)
tekintetében. Ez az együttműködés ter-
mészetes módon alakult ki és működik
a mai napig - hiszen mindkét szel-vezet
a migráció, szorosabban a menekültügy
területén dolgozik -. de annak alapel-
veit, mechanizmusait soha nem dol-
gozták ki. A kooperáció intenzitása és
minősége tevékenységi területenként
(az Egyesület szempontjából: progra-
monként) különböző/eltérő.

A szociális tanácsadás, az egyéni és
a közösségi szociális munka során szo-
eialis munkásaink a klienseik ügyében
rendszeresen egyeztetnek a BÁH kü-
lönböző főosztályain dolgozó elő-
adókkal. valamint a befogadóállo-
mások szociális munkásaival. Gyakran
tapasztalják. hogya kialakulatlan poli-
tikai koncepció, a joghézagok, a bü-
rokrácia és nem utolsósorban a szociá-
lis arculat gyengesége miatt az osztá-
lyokkal, előadókkal való együttműkö-
dés nem mentes a feszültségekról.

Szakembereink pszichiátriai ambu-
láns rendelést tarthatnak a befogadó-
állomások terűletén. amelyhez a BÁI-I
helviséget és tolmácsolás: biztosít. Eb-
ben a munkában a pszichiáterek igen
jó munkakapcsolatot tartanak fenn a
tábor szociális és egészségügyi munka-
társaival. az orvosi titoktartás szabálya-
inak betartása mellett informálják egy-
mást a betegekről, potenciális betegek-
ról. A két év alatt kialakított ellátás, an-
nak dokumentációjával együtt teljesen
beleilleszthető lenne a magyar egész-
ségügyi ellátó rendszerbe, így bármely
pillanatban átvehető és finanszírozha-
tó az állam által. Ennek ellenére ez az
CI programunk, amelyet, ha nem ka-
punk pénzügyi támogatást, ez év má-
sodik felétől szüneteltetni kényszerű-
lünk. Az első és eddig egyetlen belügy-
minisztériumi pályázati kiíráson el-
nyert összeg csupán a közösségí szál-
lásokon és idegenrendészeti fogdákon
kényszerűen tartózkodó külföldiek
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pszichoszociális ellátási igényeinek fel-
mérésére, csupán egy-két hónapos
munkára elegendő.

Tolmácsképzési programunk a mene-
kültügyí hatósági eljárás, valamint a mig-
ránsokkal foglalkozó kormányzati és
nem kormányzati szel-vezetek munkája
során igénybe vehető tolmácsok számá-
ra biztosít szakképzési lehetőséget. Ter-
vünk egy nonprofit alapon működő
tolmácsközpont megalapítása, amelyet
azonban a mai napig nem tudtunk létre-
hozni a BMI és a Határőrség érdektelen
hozzáállása miatt, holott egy ilyen köz-
pont szükségességét nyugat-európai
országok gyakorlata is bizonyítja.

A féléves, kísérleti beilleszkedési
programot a BÁH hívta életre Debre-
cenben, az E SZ Menekültügyi Főbiz-
tosság magyarországi képviseletévei és
számos civil, a migráció területén aktív
szervezettel, így a Menedék Egyesület-
tel is egyeztetve annak megvalósítási
tervét. Egyesületünk a program lebo-
nyolításában is részt vesz: egy szociális
munkásunk szakreferensként adja
szaktudását a mindennapi munkához.

Az Egyesület 1995-től adja ki és ter-
jeszti "Oltalomkeresők- című hírlevelét.
A hírlevél havonta jelenik meg, és a ha-
zai, valamint a nemzetközi migrációval
kapcsolatos híreket tartalmazza. Célja,
hogy hasznos információval lássa el a té-
mával kapcsolatban álló szakembereket
és az érdeklődőket: a BM Bevándorlási
és Állampolgársági Hivatal Regionális
Igazgatóságai, az érintett szakminisztéri-
umok, a Határőrség igazgatóságai, az
önkormányzatok, a munkaügyí köz-
pontok, az iskolák munkatársait. Az
Egyesület jelenleg havonta 400 címre
juttatja el az -Oltalomkeresöket-. A hírle-
velet - fennállása óta - a Belügyminisz-
térium mindenkori menekülrügyí ható-
sága és az ENSZ Menekültügyi Főbiztos-
sága közösen támogatta. A 2003-as tá-
mogatások egyeztetésekor a Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatal azonban
jelezte, hogy ismeretlen okokból nem
áll módjában folytatni a hírlevél támoga-
tását. E támogatás hiányában az egyet-
len olyan szisztematikus hírforrás léte
kerül veszélybe, amely információval
látja el olvasóit a nemzetközi migráció-
rói, s melynek eltűnése nagy veszteség

lenne a migrációval foglalkozók, köz-
vetve pedig a migrációban részt vevők
számára.

Az Egyesület - akárcsak a többi,
migráció területén aktívan múködö ci-
vil szervezet - hiánypótló feladatokat
lát el, többnyire olyan közfeladatokat.
amelyek a tárca hatáskörébe vannak
utalva. A nemzetközi szerződésekben
vállaltak minimális, és sokszor csak a
jogalkotás szintjén való teljesítésén túl-
menően szükségesnek tartjuk egy át-
gondolt és átfogó, a mindennapok
gyakorlatában is megnyilvánuló migrá-
ciós és menekültpolitika megalkotását.
(Az Egyesület szakértői csoportja 1997-
ben, a Belügyminisztérium felkérésére
elkészített egy szakértői javaslatot mig-
rációs és menekültpolitikára.) A jelen-
legi központosított, kissé bürokratikus
és esetenként rendészeti szemléletű in-
tézményi képviselet helyett jóval széle-
sebb társadalmi bázison, a szaktárcák,
helyi önkormányzatok, civil és piaci
szervezetek együttműködésével ala-
kul hatna ki egy olyan intézményi kör-
nyezet. amely tényleges védelmet
nyújt a rászorulóknak, és hatékonyari
segíti társadalmi beilleszkedésüket.
Ennek hiányában továbbra is mene-
dékkérők százai és ezrei fogják elhagy-
ni az országot az átgondolatlan, esetle-
ges jogaikotás és intézményi működés
kárvall otti ai k én t.

A »menekültek társadalmi beilleszke-
désének elősegítése állami feladat", dek-
larálja a menekültek ellátásáról szóló
kormányrendelet lassan öt éve, ennek
ellenére még mindig nem született meg
egy átfogó integrációs politika és erre
épülö stratégia, és nem lehet tudni, mit
ért a menekültügyi hatóság társadalmi
beilleszkedés alatt. Ugyanez a kormány-
rendelet teszi lehetővé a menekültügyi
hatóság számára, hogy - különösen a
társadalmi beilleszkedést segítő - prog-
ramjait civil szervezetekkel szerződve
valósítsa meg. ABevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal mindmáig egyetlen
pályázatot sem írt ki, annak ellenére.
hogy több civil szel-vezet nemzetközi
forrásokból finanszírozva szarnos olyan
programot működtet menekültek szá-
mára, amelyek az európai államokban
az állam által finanszírozott és koordinált
ellátás vagy integráció részét képezik

Konkrét iavaslataink a hatékony
együttműködés érdekében a követke-
zők:

• Minél hamarabb kezdődjön meg
állami leoordinációval az a társadalmi
párbeszéd, amelynek eredményeképp
létrejön egy korszerű, a nemzetközi jo-
gi kötelezettségvállalással, az Európai
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Unió jogszabályaival, valamint az or-
szág társadalmi és gazdasági lehetősé-
geivei összhangban lévő migrációs és
menekültpolitika. A kormányzat, az ön-
konnányzatok és a társadalmi szerveze-
tek mellett a gazdasági és piaci élet sze-
replóinek is helyet kell kapniuk e poli-
tikák kidolgozásában.

• Kezdődjön meg abevándorlási és
menekültügyi jogszabályok átfogó rnó-
dosítását célzó szakmai párbeszéd,
amely szervesen támaszkodik a migrá-
ciós politika irányelveire. A joghézagok
és jogszabályok közötti ellentmondá-
sok felszámolásával, a menekültügy és
a bevándorlás intézményrendszerének
törvényi szintű szabályozásával erősöd-
jön a jogbiztonság. A mindenkori jog-
szabály-előkészítések és módosítások
során formálisan is kapjanak szerepet
a társadalmi szervezetek. Az előkészíté-
sek és módosítások legyenek nyilváno-
sak és a társadalmi szel-vezetek által
véleményezhetők, s a javaslataik elfo-
gadásáról vagy elvetéséről mindig kap-
janak értesítést a döntéshozókról.

• Kezdődjön el abevándorlási és me-
nekültügyi intézményrendszer átfogó
reformja. Különösen fontos a centrali-
zált és bürokratikus működés felszámo-
lása, a rendészeti túlsúly visszaszorítása
és a szociális arculat erősítése, valamint
a szaktárcák. az önkormányzatok és a
civil szervezetek bevonásával megvaló-
suló feladatmegosztás.

• A Minisztérium által bármilyen okból
el nem látott feladatok teljesítését pá-
lyáztassa meg a Minisztérium, és a nyu-
gat-európai országokban bevált módon
kössön hosszú távú ellátási szerződést
a szakmailag legmegfelelőbb ellátási
programokat kínáló civil szervezetekkel.

A fentiek megvalósulása esetén lé-
nyegesen nagyobb esély lenne a mig-
ránsok, s köztük különösen a menekül-
tek sikeres társadalmi beilleszkedésére,
és Magyarország is azon államok sorába
tartozna, ahol a nemzetközi védelem
nem (elsősorban) csak a jogszabályok
szövegeiben létezne.

Roma menekültek
Térségünkben a romák helyzete talán
csak akkor lesz számukra is elfogadha-
tó, ha nem indulnak menedékjogért
vándorútra. Miközben a NATO és az
EU szervezésében a balkáni országok
biztonságát veszélyeztető kérdésről,
azaz a határok ellenőrizetlenségéről,
a határőrizet szigorításáról, az ember-
kereskedelem visszaszorításáról tár-
gyaltak Ohridban, a koszovói romák
Görögországba indultak (Népszabad-
ság, 2003. május 24.).

A koszovói roma menekültek sátor-
táborát a Macedón fóvárosban, Szkop-
jéban lebontották, Koszovóba pedig
féltek visszatérni, félve az albánok
bosszújától. Így megindultak a görög
határ felé, ahol macedón kommandó-
sokkal kerültek konfliktusba. A romák
még 1999-ben menekültek el a NATO
légi támadása miatt Macedóniába, de

Szkopjéban mára visszavonták tőlük az
ideiglenes védelmet, és a táborukat is
lebontották. Szerencsére Magyarorszá-
gon a romák helyzete sokkal jobb: ók
repülővel utaznak, hogy Új-Zélandon
kérjenek menedékjogot (Népszabad-
ság, 2003. június 7.).

Aszigetország bevándorlási hatósá-
gának adatai szerint 2002 júliusa és
2003 júniusa között annyian kértek
menedéket, hogy ezzel a negyedik ki-
bocsátó országgá váltunk. Ezért már
decemberben felvetődött a vízum-
kényszer bevezetése, hiszen Kanada is
ezzel orvosolta a bajt. Abevándorlási
statisztika szerint 1997-2001 között a
Kárpát-medencéből senki sem kért
menedéket, míg 2002 első felében 18
kérelmet regisztráltak, a második fél-
évben és idén április végéig már nyolc-
vanat. A Külügyminisztérium hallgat.

Közös akciók
Csongrád és Bács-Kiskun megyében a
Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség,
valamint a Munkavédelmi Felügyelőség
közös akciókat szervezett április óta az
idegenek ellenőrzésére. Hasonlóan a
budapesti és Pest megyei razziákhoz,
ahol egyetlen hónap alatt kétszáz mun-
kavállalási engedély nélküli külföldit·
lepleztek le, akiknek 70 százaléka ro-
mániai, míg 20 százaléka ukrán állam-
polgár volt. (Ők rendszeresen haza-
jártak, hogy 30 naponként átlépjék
a határt a vízummentességi egyez-
mény szerint, vagy ahogy a határőrök
mondják, az "útlevelüket megutaztat-
va" tesznek eleget az idegenrendészeti
követelménynek (Határőr Magazin,
2003/4.).

A dél-magyarországi közös akciók
is elsősorban a határon túlról érkező
feketemunkások kiszűrését, az autó-

A Határörség Múzeuma
A Körmcnden mlíködő Rendészeti Szakközépiskola épületében rendezték be
a gyűjteményt. amely bemutatja a magyar határőrizet történetét. Az első
teremben a honfoglalás, az államalapítás emlékei láthatók, az áttekintés
a tatárdúlástói a török, a Habsburg-uralmon át egészen az első világháborúig
terjed, térképeket. katonaruhákat, fegyvereket is bemutatva. A TrianontóI
a második világháborúig terjedő időszakot dolgozza fel a második terem,
ismertetve például a bécsi döntések hatását. Végül a harmadik korszak 1945-
től napjainkig tart, kitérve a szervezet eszközeinek, módszereínek többszörös
változtatására. fejlesztésére. Látható itt szovjet-magyar határkő, régi Határőr
újság, laktanyatábla és határvadászruha 1946-ból. Kár, hogy Határőr Magazin
(2003/4.) nem számol be a múzeum címéről és nyitvatartásáról.
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és az embercsempészet felderítését
tűzték ki célul. Ennek része volt, hogy
helikopterrel térképezték fel a tanya-
világot, ahol több illegális munkást
sejtenek. (Magyar Hírlap, 2003. június
7.) Számukra biztosan "nem térkép e
táj", főleg, ha olvasták az Önkormány-
zati Tájékoztatóban (2003/5.) a TÁRKI
önkormányzati kutatásainak összefog-
lalóját.

Ebből nemcsak az derül ki, hogya
bevásárlóturizmus jelentősen hozzájá-
rul a kistelepülések kereskedelmi és la-
kossági bevételeihez. hanem az is,
hogy ezeknek az önkormányzat szá-
mára is érezhető bevétellé válásához
szükséges infrastrukturális fejlesztése-
hez egyáltalán nincsenek forrásaik. Így
a szürkegazdaság erősödik inkább,
akár a felmérésben szereplő fekete-
munkások alkalmazása révén.

A feketemunka 1997-ben a települé-
sek harmadában, mára a felében van
jelen, és egyre nagyobb szerepe van
ebben a személyes kapcsolati hálóza-
toknak, szemben a korábbi "piaci he-
Iyekkel" (kocsma, presszó stb.) 1995
óta az emberpiacok 20-25 százaléká-
ban fordulnak meg külföldi munkások,
elsősorban a városokban, a dél-keleti
és a központi régióban.

A béreik emelkednek; a legnagyobb
bérnövekedés az építői pari segédmun-
kások és az utcai árusok körében volt
1999-ben, míg mára a mezőgazdasági
napszámosoké nőtt leginkább. Vajon
ezeket hogyan lehet látni egy heli-
kopterból?
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Migróciós statisztika
A határőrség adatai azt jelzik,
hogy egyre jobban megijed-
tek az illegális migránsok és
az embercsempészek a ha-
tárőrizet fejlesztésétől. A ha-
társértések és ezek kísérleté-
nek száma ugyanis csökkent
(1. táblázat), bár nem biz-
tos, hogya beutazók csökke-
nésének arányában.

Mennyibe kerül a befogadóállomáson elhelyezettek ellá-
tása? Az első negyedévben is csak a dologi kiadások adatai
állnak rendelkezésre, a dolgozók bérének, esetleg az épüle-
tek, gépek amortizációval együttesen számolt költségeinek
összegét csak egy összesített adat mutatja, a számítási mód-
ját nem ismerjük (6. táblázat),

A BÁH adatai értelmében a kiutasított külföldiek száma
erőteljes csökkenést mutat, különösen a román, a macedón
és a török állampolgárok körében (2. táblázat).

2, táblázat

Román

Ukrán 796

Kínai 512

Macedón 240 223 20

Egyéb 1 874 1 970 960

A vágy titokzatos tárgya:
amerikai vízum

2003 január 1. és április
30. között a menekült ként el-
ismertek száma 70 fő volt.
Milyen állampolgárságúak?
(3 táblazat)

Iraki 25

A három befogadóállo-
máson az első negyedévben
elhelyezettek megoszlását
aszerint is megadhatjuk, hogy
egyedülállókról vagy családo-
sokról van-e szó. Mint a szá-
mokból is kitűnik, sokkal na-
gyobb kört alkotnak az egye-
dülállók (5. táblázat).

5. táblázat
ÁI!9m{# •••••••~y~a~!q!~~~ij~q~
Békéscsaba 323 119

389 232

A menekülteket befogadó állomáson 2003 első negyedében
élők, ellátottak száma összesen 53133 embert jelentett, ebből
menekült 52 fő, míg befogadott 178 fő. Megoszlásukat a leg-
főbb állampolgársági csoportok szerint mutatja 4. táblázat.

Debrecen (19175 föl

4

4, táblázat

Az Egyesült Államok konzu-
látusán január óta csak sze-
mélyes ügyintézés, elbeszél-
getés alapján lehet vízumot
kérelrnezni, Sőt, május 20-án
a Belbiztonsági Minisztéri-
um bejelentette, hogy 2004.
jamjárjátói minden beutazó-
tól ujjnyomatot vesz, hátha
ezzel kiszűri a lehetséges
terroristakat.

Bár a magyarok nem emi-
att veszélyesek a számára, ha-
nem mert a turistavízummal
visszaélve munkát akarnak
vállalni. Ezért alapos eljárást
folytatnak le, változatlan lét-
szám mellett, Az eredmény:
legalább egy hónap az elbe-
szélgetés időpontjáig, majd
ezt követően néhány nap,
esetleg csak tíz perc a vízum
kiadása. (Magyar Hírlap,
2003. május 21.) Ehhez cél-
szerű, ha igazolásokat vi-
szünk az itthoni családtagja-
inkról, munkahelyünkról, va-
gyonunkról és bankszámlá-
inkról. Meggyőzőnek kell
lennünk, mert a meghallgatá-
son a hivatalnok egyből dönt,
és ha a kérelmet elutasítja,
egy évig nincs értelme újabb
kérelem benyújtásának, ha-
csak nem állt be döntő fordu-
lat a helyzetünkben. A máso-
dik szűrés a beutazáskor kö-
vetkezik: a bevándorlási tiszt-
viselő dönti el, hogy ad-e be-
utazási engedélyt, azaz fehér
kártyát az útlevélbe.

A konzulátus szerint igen
sok magyart fordítanak visz-
sza a repülőtérről, ha például
a nyilvántartásból kiderül,
hogy korábban "túltartóz-
kodtak". A lap beszámolókat
idéz, miszerint nem teljesen

alaptalan a konzulátus félel-
me a magyaroktól. Hirdeté-
seket lehet olvasni amerikai
munkák kiközvetítéséről, ta-
karítás, autómosás stb., ame-
lyekről legkésőbb a megér-
kezésről derül ki, hogy feke-
temunka. általában 6-12 dol-
láros órabérért. "A legna-
gyobb kincs az illegális mun-
kavállalók körében egy jó
telefonszám. Egy olyan em-
beré, általában csehé vagy
lengyelé (a nyugati parton
mexikói az illető), aki a feke-
te munkát közvetíti. A fekete-
munkások körében kialakult
nézet szerint világos hierar-
chia müködtetí a rendszert
ha egy cég tulajdonosa olcsó
feketemunkást keres, egy
közvetítővel veszi fel a kap-
csolatot. Utóbbi Amerika-
szerte néhány embert hivata-
losan foglalkoztat, további
száz-kétszáz külföldi illegáli-
san dolgozik az előbbi né-
hány személyadataival. Sok
telephelyen, azaz városban
van egy összekötő ember,
aki a rendszer központjával,
valamint az Európában állo-
másozó felhajtókkal tartja a
kapcsolatot.

"Az ilyen felhajtók tob 0-

rozzák például Magyaror-
szágon is a munkavállaló-
kat" - meséli Árpád és Géza,
akik két évet töltöttek illegá-
lis munkákkal, kalandvágy-
ból vagy pénzkeresés miatt.
A fizetést péntekenként kéz-
be adják, mert külföldinek
bajos bankszámlát nyitni, hi-
telkártyát szerezní. Némi
trükkel persze (magyaror-
szági banktól szerzett igazo-
lássa!) ez is megoldható.
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A hónap idézete
"A meghallgatás első pillanatában mindenkiről azt
feltételezzük, hogy illegálisan akar bevándorol ni vagy
munkát vállalni Amerikában" - mondja Debra Heien, az
Egyesült Államok budapesti főkonzulja arról, mi a tétje
az amerikai vízumeljárásban a személyes meghallgatás-
nak, elbeszélgetésnek. (Magyar Hírlap, 2003. május
21) Mivel a vízumkérelmeknek több mint három
százalékát utasítják vissza, szó sem lehet a közeli jövő-
ben a vízummentes utazásról a magyar állampolgárok
számára. Igaz, akinek sikerült megdönteni e "bűnösségi
vélelmet", megkapja a vízumot, és azt 5-10 évig is
felhasználhatja.

ENSZ -adatsorok
Az ENSZ Menekültügyi Fő-
biztossága (UNHCR) genfi
statisztikai osztályának leg-
frissebb jelentése hozzáfér-
hető a budapesti kirendelt-
ségen. A jelentés a 2002
utolsó negyedévében, illetve
2003 első negyedévében,
29 fejlett ipari országban be-
nyújtott menedékjogi kérel-
mek számának alakulásáról
szól.

A jelentés szerint Európa
24 befogadó országában a
vizsgált időszakban átlago-
san 19%-kal csökkent a me-
nedékkérelmek száma. Ez
a csökkenés Közép-Euró-
pában átlagos an 34%-os. Ma-
gyarországon pedig 53%-os
volt. 2003 első negyedévé-
ben továbbra is Irak, Török-
ország, valamint Szerbia és
Montenegró bocsátotta ki a
legtöbb menedékkérőt Eu-
rópa befogadó országaiba.

Magyarországon a legtöbb
kérelmet iraki, afgán, iráni,
grúz és vietnami mene-
dékkérők nyújtották be a
vizsgált időszakban.

További kérésükkel for-
duljanak Szobolits Andreá-
hoz (UNHCR sajtófelelős,
tel.: 212-3122, 201-5592).

Olvasnivaló
Az Osiris Kiadó gondozásá-
ban megjelent az Emberi jo-
gok című tankönyv Halmai
Gábor és Tóth Gábor Attila
szerkesztésében. Az első
részben általános alapfo-
galmak, valamint a jogvé-
delem hazai és nemzetközi
intézményeit tekintik át,
míg a második részben a
legfontosabb jogokat vizs-
gálják meg az eset jog, al-
kotmánybírósági ítéletek és
némi nemzetközi kitekintés
alapján. Ebben a részben
kapott helyet a diszkriminá-
ció tilalmával kapcsolatos
fejtegetés, valamint a tisz-
tességes eljárás elemei nek
áttekintése. Noha a mene-
kültekkel, vándorokkal kap-
csolatosan nem szerepel
önálló cím a kötetben, a
diszkrimináció, a nemzet-
közi jogvédelem és a fair el-
járás magyarázata a mig-
ránsokkal foglalkozók szá-
mára is nélkülözhetetlen.
A kötet et Sólyom László
méltatja a Fundamentum
20003/1. számában.

Ugyanebben a számban
ismerteti Földesi Tamás az
emberi jogok németországi
fejlődését összegző évköny-
veket. "Az emberi jogok
másik területe, amellyel az
évkönyv több szerzője fog-
lalkozik, az idegengyűlölet
és a rasszizmus. Beate
Winkler a rasszizmus és ide-
gengyűlölet elleni harcnak
az Európai Unión belül
jelentkező formáit elemzi,

Konferenciák
A ~evándorlási és Állampolgársági Hivatal
(BAH) - elsősorban győri igazgatóságának
szervezőkészsége nyomán - 2003. május
8-9-én konferenciát szervezett.

EURODAC rendszer elvi és gyakorlati kér-
déseiről beszélt, valamint Tóth Judit eSZTE),
aki a menedékkérőkkel kapcsolatos jogi és
szociális garanciák rendjét vázolta fel a már
elfogadott, illetőleg most készülő EK-nor-
mák alapján.

A rendezvényen részt vett és az ENSZ Me-
nekültügyi Főbiztossága szemszögéből fog-
lalta össze a várható magyarországi tenniva-
lókat Eduardo Yrezabal. Az előadók számos
kérdést kaptak, és a tervek szerint az el-
hangzottakból egy kiadvány is készül. Jó
lenne, ha az uniós csatlakozás közeledtével
minél többször szerveznének a munkatár-
saknak hasonló rendezvényeket.

A rendezvény alkalmat nyújtott a
befogadóállomáson, igazgatóságokon és a
BÁH-ban dolgozóknak a szakmai eszmecse-
rére, továbbá arra, hogy bepillantsanak az
európai közösségí szabályokba a menedék-
jog terén. Ehhez segítséget adott Wolfgang
Taucher. az osztrák Szövetségi Menekült-
ügyi Hivatal vezetője és Nagy Boldizsár
(ELTE), aki a dublini egyezmény és az
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s megállapítja, hogy össze-
hangolt tevékenység folyik
az Európa Tanáccsal, amely
már 1997-ben létrehozott
egy intézményt (Monitoring
Centre on Racism and
Xenophobia), amelynek fel-
adatköréhez tartozik a nem-
kívánatos jelenségekkel kap-
csolatos tények és okok
vizsgálata, a lehetséges in-
tézkedések elemzése és stra-
tégiák kidolgozása.

Ez a központ együttmű-
ködik a RAXEN és aRAREN
elnevezésű, elsősorban mo-
nitorozással és gyors vála-
szokkal foglalkozó intézmé-
nyekkel, amelyeknek helyi
szervezeteik is vannak. [... l
kidolgoztak egy tervezetet
a média közreműködéséről
ebben a küzdelemben. Ez a
dokumentum az Európai
Uniós Páltok Chartája a nem
raszszista társadalomért, ame-
lyet 15 állam és számos poli-
tikai párt is aláírt.

Érdeklődésre tarthat szá-
mot Klaus Alheim tanulmá-
nya, amely szociológiai ala-
pon elemzi, hogy Németor-
szág különbözó részein, nyu-
gaton és keleten, különbözó
társadalmi rétegekben mi-
lyen arányú az idegengyű-
lölet.

Az idegengyűlölettel szo-
ros és sokrétű kapcsolatban
áll a menekültek kérdése.
amelynek tárgyalása az ak-
tualitás miatt nem maradha-
tott ki a kötetből. Heribert
Prantl, a genfi egyezmény
ötvenedik évfordulója alkal-
mából elemzi, milyen hiá-
nyosságok léteznek Német-
országban a menekültvéde-
lem terén, más országok
helyzetére is utalva. Ennek
kapcsán helyesen állapítja
meg, hogy az emberi jogok
kiteljesedése aligha való-
sulhat meg addig, amíg az
egyes országok nem kötele-
sek befogadni a menekülte-
ket, ami egyben a szabad
mozgáshoz való jog egyik
legalapvetőbb korlátja.

Tükröződik ez Stefan
Kefsler cikkében, már a
kifejező címben is: "Az ül-
dözötteknek joguk van a
védelemre."
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Külföldi gyermekek az iskolában
Az Oktatási Minisztérium 2003. április 8-án megbeszélést szervezett a kül-
földi gyermekek magyarországi iskoláztatásával kapcsolatos feladatokról,
amelyen részt vett a kérdésben érintett néhány iskola, egyesület és szakértői
csoport képviselője. A megbeszélésen - elsősorban a Kétnyelvű Iskoláért Egye-
sület által a témában végzett átfogó vizsgálat következtetéseiből kiindulva -
beható eszmecsere folyt. Ennek nyomán egyetértés alakult ki a migráns tanulók
oktatásának 2004 szeptemberéig történő megszervezéséhez, illetve beindí-
tásához szükséges és elsőbbséget élvező legfontosabb teendőkről. Megfelelő
felkérés és megbízás esetén az egyes feladatok végrehajtásában önként vállal-
kozók közreműködését is körvonalazták.

(1) Tájékoztatásifeladatok. Sürgős fel-
adat a migráns szülők és gyerekek
tájékoztatása a magyarországi isko-
láztatási lehetőségekről, a tanköte-
lezenségről. Célszerű egy tömör,
többnyelvű írás os tájékoztató ösz-
szeállítása a tankötelezettséggel. az
iskolai beiratkozással kapcsolatos
legfontosabb rendelkezésekről,
tudnivalókról stb., amelyet minden
tartózkodási engedély iránt folya-
modó külföldi állampolgár kézhez
kapna. Ugyancsak szükség lenne
az OM honlapján egy olyan több-
nyelvu portál kialakítására, amely
részletes és átfogó eligazítást adna
a migráns szülőknek gyermekeik
Iskoláztatásával kapcsolatos min-
den fontos kérdésről. Ezekért első
helyen az OM Nemzetközi Együtt-
működési és Fejlesztési Főosztálya
a felelős.

(2) Specialis pedagógiai programole ki-
dolgozása. A módosított közoktatá-
si törvény tervezete előírja a
migráns gyermekek oktatásához
specialis pedagógiai programok ki-
dolgozását. A program kidolgozá-
sával összefüggő feladatok végre-
hajtásának irányítása, összefogása a
kezoktatási szakterület felelőssége.
Egyetértés alakult ki abban, hogya
programban majdan megfogalma-
zásra kerülő pedagógiai feladatok
ellátásának szükségszerűen pénz-
ügyi vonzatai lesznek, így valami-
lyen kiegészítő normatíva formájá-
ban feltétlenül pótlólagos forrást
kell biztosítani az intézményi fenn-
tartók, illetve az érintett intézmé-
nyek számára. Ennek az elsődleges
felelőse az OM Közoktatás-fejlesz-
tési Főosztálya lett. A tervezett ha-
táridő 2004 áprilisa.

(3) Isleolah álo.zat kialakítása. Tekin-
tettel arra, hogya migráns gyere-
kek legnagyobb létszámban a fő-
városban és a megyeszékhelye-
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ken tanulnak, célszerű a legláto-
gatottabb és a leggazdagabb ta-
pasztalatokkal rendelkező ún.
"bázisiskolákból" álló hálózat ki-
alakítása, ahová a migráns tanuló-
kat ajánlás formájában irányítani
lehetne. A hálózat tagjai egyúttal
pedagógiai, módszertani tovább-
képző központokként is mű-
ködhetnének.CEzzel kapcsolatban
felmerült a megyei pedagógiai in-
tézetek bevonásának a lehetősége
is.) A hálózatban részt vevő isko-
lákat pályázat útján kellene kije-
lölni, és elsősorban a két tannyel-
vű és a nemzetiségi iskolák jöhet-
nek szóba. Külön meg kellene
vizsgálni a menekülttáborokban
tartózkodó iskoláskorú gyerekek
speciálls oktatásának a kérdését
is. Ebben közreműködik az OM
Közoktatás-fejlesztési Főosztálya,
a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület és
a Meriedék Egyesület. A tervek
szerint ennek a határideje 2003
decernbere.

(4) Módszertani segédlet, tankönyv-
csomag összeállítása. Össze kell
gyűjteni és az érintett iskolák, pe-
dagógusok számára hozzáférhető-
vé tenni a migráns tanulók oktatá-
sában ez idáig használt és a gyakor-
latban bevált tankönyveket, segéd-

leteket. Közreműködik ebben az
ELTE Neveléstudományi Intézete,
a szolnoki Varga Katalin Gimnázi-
um és a Menedék Egyesület, hogy
2003 szeptemberére az anyag ösz-
szeálljon.

(5) Pedagógus-továbbképzés. Feltét-
lenül meg kell oldani a migráns
gyermekek tanítására vállalkozó
pedagógusok továbbképzését akk-
reditált tanfolyam keretében, tá-
maszkodva az e téren eddig elért
eredményekre. Hosszabb távon
pedig a tanárképzés részévé kel-
lene tenni a migráns gyerekek
oktatását. A Menedék Egyesület
e téren úttörő jellegű kísérletet
végez az ELTE bevonásával. Így
2003 szeptemberére egy tesztelt
képzési anyag áll majd rendelke-
zésre az akkreditációhoz.

(5) Intézményes együttm.űleödés. A
résztvevők egyetértettek abban,
hogy az egyeztetett feladatok ha-
táridőre történő végrehajtása,
megvalósításuk célszerű össze-
hangolása, továbbá a menetköz-
ben elkerülhetetlenül felmerülő
ú jabb problémák megoldása a
migráns tanulők oktatásában érin-
tett tárcák, szakterületek, gya-
korló pedagógusok és oktatásku-
tatók rendszeres, intézményesített
együttmlíködését igényli. Egyet-
értés volt abban, hogya további-
akban a résztvevők, a feladat jelle-
ge szerint kiegészítve szakértők-
kel, más tárcák képviselőivel
munkacsoportként folytassák az
ez irányú munkát. A munkacso-
port" titkárságának" teendőit az
OM Nemzetközi Együttműködési
és Fejlesztési Főosztálya látja el,
amely vállalja a feladatok ellátásá-
val együtt járó koordinátori szere-
pet is.

IllllllllllllllllllliIIL'lil,III!81111111111111l11IUlli!11l[U
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Olvasnivaló

A NIOK legutóbbi hírlevélében olvas-
tuk. hogy az esélyegyenlőségi ügyekélt
felelős miniszternek mi a vesszőpa-
ripája .. ,Régi mániám a nyitott jogalko-
tás. szeretnérn, ha a civil szervezetek
mind szélesebb körben bekapcsolódná-
nak a törvények kidolgozásába. Rövide-
sen létrejön egy internetes portál, amely
lehetőséget teremt arra, hogy a civil
szelvezetek a nap huszonnégy órájában
kifejthessék a véleményüket, beleszól-
hassanak a kormányzat munkájába."
Lévai Katalinnal kapcsolatosan további
híreket bongészhet az érdeklődő a
\Vww.nonprofit.hu/hirek/hirek/egyhir/
136169html címen.

Az Európa Ház elektronikus hírlevele
(2003. május 26, 12. szám) a civilekről
és az Európai Unióról ir. Aszelvezet

Munkacsoportot hozott létre, amely a
Civil Együttműködés Program (CEP)
keretében alakult négy civil csoport
egyike. 2002. november elején láttak
munkához azzal a céllal, hogy civil ol-
dalról kidolgozzanak egy olyan megál-
Iapodás-tervezetet, amely a partnerségi
elv alapján hosszabb távon keretet ad
a kormányzat-civil együttműködésé-
nek. A munkát nyitottan végzik, abba
minden érdeklődő szelvezet szabadon
bekapcsolódhat. A havi rendszeresség-
gel tartott ülésekre eddig több mint 120
civil szervezet jelezte részvételi szán-
dékát. A megállapodás tervezete meg-
található az interneten, a www.
civilegyuttmukodes.hu/4munkabiz/4/
4compacthun5-25-04-03.html címen.
A válaszadók számára júniusban kon-
ferencia szervezését telve zik.

Ünnepi Könyvhét
2003 június 12. és 16. között rendezik
meg az immár 74. Ünnepi Könyvhetet,
Szcte az országban mintegy ötven
helyszínen állítanak sátrakat a könyvcs
szakma képviselői. Az esemény köz-
ponja a budapesti Vörösmarty tér, ahol
107 pavilonban 201 kiadó vonultatja fel

könyvheti kínálatát. A szervező a Ma-
gyar Könyvkiadók és könyvterjesztők
Egyesülése (MKKE). A nyitónapon
adják át a Szép Magyar Könyv 2002
díjait és okleveleit az arra érdemesítert
kiadványok alkotóinak és aminőségi
könyvesboltok Hermész-díjait.

Olcsó vízum
aVaidaságban

A gazdasági kérdések mellett a határ
menti régiók együttműködése és a vaj-
dasági magyarokat érintő vízum ügye
volt a legfontosabb témája Medgyessy
Péter magyar miniszterelnök 2003.
június 3-i, szabadkai látogatásának.

Gazdasági és politikai téren is kiemelt
szerep juthat a Duna-Tisza-Maros-
Körös eurorégiónak. Az uniós taggá
váló Magyarország különösen figyel rá.
hogy a környező országok integrációját
is segítse. Kiemelt jelentősége van a
vajdasági magyarság és az anyaország
kapcsolattanásának, így novembertől,
a schengeni követelmények életbe
lépése után alacsony díjú, többszöri
beutazásra jogosító vízumot fognak ki-
adni, a hivatalos útra hazánkba érke-
zőket pedig nem is terheli majd vízum-
kötelezettség.

Zorari Zivkovic szerb miniszterelnök
megígérte, hogy az eddigieknél aktí-
vabban vesznek részt az olyan közös
vállalkozásokban, mint a Budapest-
Belgrád autópálya, a horgosi határát-
kelőhely építése. (Magyar Hírlap. 2003.
június 4.)

A matyók hódítása
A nyári utazások, rokonlátogatások idején érdemes feltenni a kérdést: vajon a
népmüvészeti tárgyak önállóan is útra kelnek-e vagy csak a kivándorlókkal ter-
jednek? Fejős Zoltán néprajzkutató - akinek neve manapság a Néprajzi Múze-
um igazgatójaként került be a sajtóban, és ha az egykori Kúria épületét a Leg-
felsőbb Bíróság visszakapja, a költözésnek az egyik legnagyobb kárvallott ja
lesz - ennek járt utána.

..Korda Sándor 1928-ban. Hollywood-
han forgatott Sárga liliom című filmjé-
hez 200 matyó ruhát vásároltatott Me-
zőkövesden. Vizsgáljuk meg, hogy
Mczókövesd népművészeti tárgyai és
eszmei hírneve milyen úton-módon ju-
tottak el Amerikába. Próbáljunk meg
választ adni arra a kérdésre, hogy ott
rnilyen körben vált ismertté és milyen
funkciót töltött be. Áttekintésem sajnos
csak vázlatos lehet, mert keveset tu-
dunk erről a -hódításról«. L .. l

A mezőkövesdi népművészet első
lehetséges útja az egykori kivándorlók
révén vezethetett a tengerentúlra. Me-
zőkövesd az első világháború előtt
nemcsak summások ezreit bocsátotta
ki. hanem százával akadtak kövesdiek,
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akik az Egyesült Államokban vállaltak
munkát. Idénymunka volt ez is, mely
sajárosságát elsősorban aszülőföldtől
való nagy távolság és az ipari munka
jelentette. A mezőkövesdi kivándorlás
nagyságát, intenzitását és természetét
csak nagy vonalaiban ismerjük, árn így
is bízvást elmondható, hogya világ-
háborút megelőző két évrizedet élénk
kivándorlási mozgalom jellemezte. Az
össznépességhez viszonyítva ugyan
kisebb az elvándorlás mértéke. mint
Borsod megyében, például a szendrői
járás apróbb falvaiból, de a kivándor-
lók abszolút száma igen magas. A
Clevelandben megjelenő Szabadság
1902. április 17-i számában több mint
100 mczökövesdi nevét közölte, akik

kivándorló útlevelet kaptak. Május 24-i
számában -Matyók Amerikában- cím-
mel arról tudósított. hogya kivándo-
roltak napról napra panaszos leveleket
írnak haza, tudatván a hozzátartozók-
kal, hogy nehezen kapnak munkát.
Mezőkövesd község elöljárósága 190tí
évi jelentése szerint 307-en tartózkod-
nak Amerikában, s az adott évben to-
vábbi 112-en kértek útlevelet. Az elöl-
járóság már ekkor azt is érzékelte.
hogy most "már a nők is gyermekeik-
kel együtt követik férjeiket az ide-
genbe-. Két évvel később egy jelentés
szerint a ..dolgos, takarékos matyó
nép tömegesen veszi fel a vándor-
botot-. [,.. 1

Magukkal vitték-e Amerikába a Me-
zőkövesdről kivándoroltak víseletüket,
használati tárgyaikat? Bármilyen ké-
zenfekvő is ez a kérdés, korántsem
egyszerű megválaszolni. Nagy általá-
nosságban persze azt mondhatjuk,
hogy az amerikai bányákba, gyártele-
pekre kivándorolt kövesdi legények,

(Folytatás a 8. oldalon)
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A matyók hódítása

(Folytatás a 7. oldalról)

fiatal házas férfiak nem lobogós ujjú
ingben, hímzett surcban s csúcsos ka-
lapban végezték kimerítő munkájukat.
Asszonyaik, lányaik sem csavarintós
kendőben. ködmönben jártak a gumi-
és textilgyárakba, vagy a gazdagabb
családokhoz cselédkedni. Ez természe-
tes. a dunántúli uradalmakban munkát
vállaló summások öltözete is alkalmaz-
kodott a köznapi munkavégzéshez.
"A kiszakadással - írta Herkely Károly
il kivándoroltakról 1939-ben - velejár a
közosség lényeges meghatározója,
J viselet leverése.« Levetették, de szinte
bizonyos. hogy kivándorlásukkor töb-
ben magukkal vitték helyi öltözetüket,
vagy akár a köznapi, akár az ünnepi vi-
selet egy-egy darabját. Egyes adatok
szerint például a magas barci kalap
azért vált ismertté a tengerentúlon.
mcrt elterjesztője kiment Amerikába.
Nagyon keveset tudunk azonban az
ilyen esetekről, s egyáltalán a korai
amerikai magyar telepek, közösségek
tárgyi világáról. Visszaemlékezések ta-
núsítják, hogya ház körüli munkában
elhordrák a hazulról hozott holmit, de
olyanok is voltak, akik tudatosan ra-
gaszkodtak egy-egy otthonról szárma-
zó ruhadarab hoz, használati eszköz-
höz. Mezőkövesden is láttam olyan
családi képet, melyet az Egyesült Álla-
mokban vagy Argentínában készítettek
és kereteztettek be az ottani divat sze-
rint, s mely a fiatalasszonyt viseletben
mutatja. [... l

A lényeg: az amerikázás - elsősor-
han azok számára, akik végleg kint
maradtak - gyökeres életformaváltást,
társadalmi átrétegződést jelentett. En-
nek kísérőjelensége a paraszti kultúra
visszaszorulása a látványos elemek tu-
datos megtagadása volt. Az ameriká-
sok épp azért vetkőztek ki viséletük-
ból mint amiért az itthon maradt, de a
modernizáció sodrába idoben valami-
vel késöbb bekérült generációk elfor-
dultak tóle. Egyértelmű, hogy az élet-
forma cseréje, az új követelményekhez
való igazodás mintái azonosak. A vál-
tozás azonban nem (vagy legalábbis
nem minden esetben) ment végbe
egyik pillanatról a másikra. Az újhoz
igazodás nem nunden területen élvé-
nyesült maradéktalanul. A vallásos ün-
nepek. például a búcsúk, húsvéti és
karácsonyi szokások Amerikában is

megőriztek sok óhazai elemet. Az al-
kalmazkodásban sem követett min-
denki azonos tempót, ezért az egyéni
utak változatosságával kell számol-
nunk. Ezek az érvek és az említett
szórványos adatok azt jelzik, hogy az
életmód- és kultúraváltás általános ten-
denciája nem zárja ki, hogya mezőkö-
vesdiek népi kultúrája a kivándorlók
körében egyes elemeiben, rekvizitu-
maiban átmenetileg tovább élt. [' .. l

A pozsonyi Izabella Háziipari Egylet
és az Országos Magyar Háziipari Szö-
vetség, illetve néhány nagyobb euró-
pai kereskedőház révén a magyaror-
szági népi jellegű kézműipari termé-
kek a század első évtizedében szórvá-
nyosan az amerikai kontinensre is
eljuthattak. [. .. l Külügyi források szerint
az 1920-as évek elején az amerikai tár-
sadalomban nagyobb érdeklődés nyil-
vánult meg az európai hímzések, kéz-
múipari termékek iránt. A chicagói ma-
gyar konzul egy korabeli jelentése sze-
rint a magyar varrottasak kanjunktúrá-
ja 1922 után jelentkezett. Egy New
York-i rendezvény szervezői 1927-ben
kérték az ottani magyar konzulátus se-
gítségét. hogy azon "magyar népies
hímzések, magyar női jelmezek, nép-
viseletek- is szerepelhessenek. A ké-
rést hazai cégek, egyesületek felé köz-
vetítő konzul külön kiemelte. hogy az
esetleges vállalkozók ne -tömcgcík-
kekkel (rnint olcsó matyó hínizések
stb.), hanem művészi becsű, értékes
dolgokkal vegyenek részt- a rendezvé-
nyen. A dokumentum tehát jelzi, hogy
ekkor a -matyó hímzés" mint értéktelen
kézimunka-tömegcikk a tengerentúlon
is már kétes hírnévre tett szert, Egyelő-
re nincs áttekintésünk arról, hogya
magyarok által is lakott városokban az
Egyesült Államokban. Kanadában há-
nyan és milyen mennyiségben forgal-
maztak matyó és más magyarországi
eredetű kézírnunkákat, népművészeti
tárgyakat, illetve magyaros stílusú em-
léktárgyakat. [... l

Chicagóban - ahonnér részletesebb
helyi adataink vannak - az 1920-30-as
években legalább két kisebb üzletről
van tudomásunk, melyek magyar kéz-
műipari tárgyakra szakosadtak. [... l Ez
a két vállalkozó, bár kapcsolatban állt
a helyi magyar csoportokkal, inkább
az amerikai társadalom igényeit elégí-
tette ki. Szerepük épp ez a kettősség
volt, az, hogya magyar jellegű iparrnű-

vészeti tárgyak - elsősorban a maryó
és kalotaszegi varrottasak - amerikai
forgaimát lehetővé tegyék, s ezzel hoz-
zájáruljanak a helyi magyar intelligen-
cia, a középosztály körében tapasztal-
ható magyaros tárgyak kultuszának
erősítéséhez. Ez szolgálta befelé a ko-
zösség összetartását, kifelé pedig a
reprezentációt.

A matyó s más magyar kézimunkák
amerikai értékesitésének lehetősége
párhuzamos volt különféle kézműipari
kiállítások rendezésével. Az árusítás és
a kiállítások mögött nagyjából azonos
jellegű társadalmi érdeklődés. de nem
teljesen azonos koncepeionális felfo-
gás állt. A kiállítások gondolata szintén
jórészt az 1920-as évek elején került
előtérbe, bár vannak korábbi esetek is.
1913-ban New Yorkban rendeztek há-
ziipari kiállítást, melyre egy londoni ki-
állítási vállalat közvetítésével a Mező-
kövesdi Háziipari Szövetkezetet is
meghívták. Az újabb -hullám- kiállítá-
sait, rendezvényeit azok az ún. ame-
rikanizációs intézmények szervezték.
melyek a kulturális különbségekre, s
ebből származó konfliktusveszélyekre
figyelve igyekeztek segíteni a beván-
dorolt csoportoknak az amerikai beil-
leszkedésében. Egyik eszközük a be-
vándoroltak kézművességének és mes-
terségeinek felkarolása volt, melylyel
el kívánták érni, hogya kezvélemény
megbecsüléssel forduljon az idegen
származású népesség felé. [. ..l

Összességében megállapítható, hogy
a második világháború előtti kerszak-
ban kialakult matyó kultusz nyomai
megtalálhatók az amerikai magyárok
körében is. Nem szorította ugyan ki
önreprezentációjuk egyszerű eszkö-
zökből építkező szimbolikus kellékeit.
így az általános magyar ruha ideálját.
me ly az etnikus öntudat kinyilvánításá-
nak egyik leglátványosabb eszköze
volt, de a magyar jelleg. a magyar ön-
tudat külvilág előtti megjelenítéséhez
és olykor gazdagításához hozzájáru It."

(A Herman Ottó Múzeum ÉvMnyue
XXXVIII, Miskolc, 1999)

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:
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A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról
IX. évfolyam 7-8. szám 2003. július-augusztus

Részletes büntetöeliárási szabályok
A belügyminiszter és az igazságügyi miniszter közös rendeletet adott ki a rend-
őrség, a határőrség nyomozásának további részleteiről [23/2003. (VI. 24.)
BM-IM együttes rendelet]. A 2003. július l-jétől alkalmazandó szabályokból
a migráció és a külföldiekkel szembeni eljárás szempontjából emelünk ki né-
hányat és említünk más, kapcsolódó rendeleteket.

• A büntetőeljárási törvény 0998. évi
XIX. törvény) különböző módon
igyekszik megakadályozni, hogya
bűncselekmény elkövetője eltűn-
jön. kihúzza magát az eljárás alól.
Ennek egyik módja az útlevél elvé-
tele (146, §), amelynek hátterében
a külföldre utazásról szóló törvény
utazási, illetőleg útlevél-kiadási ti-
lalma áll (2002. évi I. törvénnyel mó-
dosírott 1998 évi XII. törvény 16. §).
Ez tehát a magyar állampolgárságú,
továbbá a hazai jog szerint kiutazásra
jogosító okmányokra jogosult kül-
földiekre vonatkozik, ha olyan bűn-
cselekmény elkövetése miatt folyik
az eljárás, amely legalább háromévi
szabadságvesztéssel büntetendő.
Az útlevél elvételének az eljárás
bármely szakaszában helye lehet,

dc csak a bíróság határozata alap-
ján, és kizárólag a terhelttel szem-
ben, ameddig oka van (például
fennáll a szökés veszélye), vagy az
eljárást jogerősen be nem fejezték.
A vádirat benyújtását megelőzően -
az eljárási szak egyéb szabályaival
összhangban - a bíróság az ügyész
indítványa alapján dönt. Egyébként
a kényszerintézkedésről határozó
bíróság rendeli el az úti okmány el-
vételét a nyomozati szakban. A nyo-
mozás során a nyomozási bíró dönt
az úti okmány elvételéről. Ezt köve-
tően csak kivételes méltányosság-
ból járul hozzá az ügyész, illetőleg
a bíróság a kiutazáshoz. Az együttes
rendelet szerint az őrizetbe vételker
lefoglalt útlevelet őrzésbe veszik,
mivel az tárgyi bizonyíték. Az öri-

Az uniós csatlakozására készülve
• Az előcsatlakozási eszközök körébe

tartozó PI-IARE-támogatásokra is ki-
terjedő új eljárási, szervezeti rend-
szer 2003 július 8-tói lép hatályba
l80/2003 (VI 7.) korrnányrendelet],
Ezzel megváltozik a különbözö in-
tézrnényfejlesztési, társadalmi és
gazdasági kohéziós fejleszrés terve-
zési, finanszírozási módja, amely
akár a migránsokkal kapcsolatos
projektekben résztvevőknek is fon-
tos lehet.

• A luxemburgi bírósághoz (ECJ) for-
dulhatnak a módosított polgári per-
rendtartás és büntetőeljárás alapján a
biróságok, előzetes döntést kérve az
előttük fekvő, az európai közösségi
normák alkalmazásával, azok tartal-
mával összefüggő kérdésben. A csat-
lakozásról alkalmazandó szabályt
(2003 évi XXX. törvény) bizonyosan

sok kritika fogja érni, mert az a szak-
értők szerint meglehetősen hézagos
és pontatlan. Vajon a migrációval
kapcsolatos ügyben mikor lesz az el-
ső felterjesztés?

zetbe vétel megszűnésekor azon-
ban vissza kell adni a gyanúsított ré-
szére, hacsak az őrizet megszCínését
követő 24 órán belül a hatóság az
útlevél visszatartására nem tesz elő-
terjesztést, mert azt indokoltnak ta-
lálja.

• A nem magyar anyanyelvűek. illet-
ve a külföldiek ügyében külöriös
eljárási szabályokat kell alkalmazni.
Például a nem magyar anyanyelvű
személy mellé a kérésére tolmacsot
kell rendelni. A gyanúsítottnak biz-
tosítani kell, hogy az anyanyelvén
írásban nyilatkozatot tegyen. amelyet
magyar nyelvű fordítással együtt
a nyomozási iratokhoz csatolnak
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
miként történt meg az érintett ezzel
kapcsolatos kioktatása. A külföldí
gyanúsított esetében a kényszerin-
tézkedések (például fogva tartás)
megtételétől számított 24 órán belül

(Folytatás a 2. oldalon)

Úiabb dokumentum a halálbüntetés ellen
Az Országgyülés 2003. június 30-án megerősítette az emberi jogok és az alap-
vető szabadságok védelméről szóló egyezmény (1950) 13. kiegészítő jegyz6-
könyvét, amely tiltja a halálbüntetést. Ezzel háromra emelkedett azoknak a
nemzetközi szerződéseknek a száma, amelyek általánosságban, minden körül-
mények között, mindenkire nézve tiltják a halálbüntetést. Ez ugyan Magyaror-
szágon nem létező veszély, ám az újabb elkötelezettség egyben azt is jelenti,
hogy másokat sem tehetünk ki ennek. Így a kíutasírás, a visszafordítás, a ki-
ada tás eseteiben még határozottabban kell vizsgálódnia a hazai hatóságoknak
a külföldíekkel kapcsolatos közigazgatási és bírósági eljárásokban: vajon ott-
hon, egy másik országban fenyegeti-e ilyen veszély az érintetteket?
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A menekültek világnapiánRészletes ...
(Folytatás az 1. oldalról)

értesíteni kell például a BÁB igazga-
róságát az általa megjelölt külképvi-
seleteket, pontos adatokat nyújtva.
Kiemeli a rendelet, hogya nemzet-
közi szerződésben meghatározott
jogokat biztosítani kell, ideértve a
fogva tartott látogatását, a konzuli
kapcsolat felvételét is. A gyanúsított-
kenti vagy tanúkériti kihallgatásról
szóló értesítést a Külügyminisztériu-
mon keresztül, tehát nem közvetlenül
az érintett külképviseletnek küldik
meg. Ha az értesítést időben meg-
kapják, úgy a konzul részt is vehet
a kihallgatáson, dc "a kihallgatotthoz
kérdéseket nem intézhet. észrevételt
nem tehet, indítványt nem terjeszt-
het elő". A nyomozás befejezéséről
is értesítik a BAH igazgatóságát.
A bevándorlási, letelepedési vagy
tartózkodási engedéllyel rendelkező
külföldi ellen megindított büntető-
eljárásról a nyomozó szerv értesíti a
BÁH lakóhely, illetve tartózkodási
hely szerint illetékes igazgatóságát.

• A rendőrség nyomozó hatóságának
hatásköri és illetékességi köréről ren-
delkező belügyminiszteri rendeletből
[20/2003. (VI. 7.) BM rendelet) kide-
rül, hogya megyei főkapitányságok
felderítő, nyomozó, illetve vizsgálati
szervei nyomoznak az emberkeres-
kedelem. az embercsempészet, vala-
mint a fegyvercsempészet bűntette és
vétsége ügyében, akárcsak a nemzeti,
etnikai, faji vagy vallási csoport tagjai
elleni erőszak esetében. Az ORFK
szervezett bűnözés elleni igazgató-
sága nyomoz a terrorcselekmények
és a repülő, hajó, közúti tömegköz-
lekedési eszközök hatalomba kerí-
tése meglehetős en ritkán előforduló
ügyeiben.

• A bűnügyi költségek előlegezéséről
szóló, elavult szabályok helyébe lépett
2003 július Hétől az igazságügyi, a
pénzügy- es a belügyminiszter kö-
zös rendelete [21/2003. (VI 24.) IM-
PM-BM együttes rendelet). Az álta-
Iános szabály szerint a költségeket
a bíróság, az ügyészség, a nyomozó
hatóság. esetleg az önkormányzati
jegyző előlegezi meg. Ám a terhelt,
a sértett a saját és a meghatalmazott
védőjének. képviselőjének készki-
adásait maga kötclcs megelőlcgcz-
ni. A tolmácsnak a hatóság előtti
mcgjelenésével járó készkiadásait
az érintett hatóság kifizeti, a díját és
a költségtérítését a nyomozó ható-
ság, az ügyészség vagy a bíróság
előlegezi.
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Az ENSZ menekültügyi főbiztosa 2003. június 20-án, a menekültek világnapján
meglehetősen pragmatikus üzenetet intézett a világ közvéleményéhez, amely·
ben a globális menedéknyújtási rendszer fejlesztésére tett, három pillérböl álló
javaslatát foglalta össze.

Az első pillér a menedéket kérők szár-
mazási országára összepontosít, és jel-
zi, hogya menekültek zöme abban
a régi óban marad, ahonnan elmene-
kült, és ahol alig van pénz az új jövevé-
nyek befogadására. Ezért a gazdagabb
országoknak e terh ekből részt kell vál-
lalniuk, még mielőtt a menekültek
a fejlettebb régiákba áramlanak.

A második pillér az Európai Unióra
épül, amely a közeli jövőben egységes
befogadó térséggé fog válni, ugyanis
"a menekültügy megoldása a mai Eu-
rópa stratégiai feladatai közul az egyik
legsürgősebb". Végül a harmadik pillér
az egyes államok befogadással kapcso-
latos jogi, igazgatási, szociális biztonsá-
gi rendszerét akarja erősíteni.

ELiud Lubbers regionális megoldás-
ként egyes menekült csoportok száma-

ra sajátos megoldások kialakításár java-
solja, amelyet röviden - az 1951 évi
genfi cgyezrnényre építve - ..egyezmé-
nyes plusznak" neveztek el. Magyar-
országon nem volt nagy visszhangja
a javaslatnak, mcrt a kormánvszervck
éppen az uniós kővetelrnények meg-
valósitását vizsgáló hivatalos küldötr-
ség fogadásával voltak elfoglalva. az-
tán meg bezárt az Országgyűlés. a kor-
mány szabadságra ment. Ki és mikor
fog törődni az .,egyezményes plusszal"
Mindencsetre a menekültek napján
a Djoliba együttes, amelynek több tagja
is menekültként érkezett ".bgyaror-
szágra Aírikából, sikeres kencertet rar-
[Ott első albuma. a World Citizen dalai-
ból. A belépés mcnckültígazolvánnval
ingyenes volt a Millenáris parkbari tar-
tott músorra.

Korrupciós ügyek a határörségnél
A határőrség országos parancsnoka
a kinevezésekor rögtön harcot hirdetett
a korrupció ellen. Ezért megszigorította
a belső ellenőrzést, civil ruhásokkal fi-
gyeltette a munkatársak hivatalos tevé-
kenységét, szoros együttműködésben
a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szol-
gálatával és a katonai ügyészséggel.
2002-ben a határörségnél 60 fővel
szemben indult korrupciós cselekmé-
nyek miatt eljárás, de akadt ember-
csempészettél vádolt is közöttük (Sal-
gótarjánban, a határforgalmi kirendclt-
scgcn 28, Letenyén és Mohácson 30
határőr).

A gyanúba kevereden határőröket
már másik határszakaszra vezényelték.
a lebukottakkal szemben pedig megin-
dult az eljárás. Legutóbb, július elején
Parassapusztán tíz útlevélkezelövel
szemben indítottak büntetőeljárást hi-
vatali veszregerés alapos gyanúja miatt
(Népszabadság, 2003. július 3.) A sujtó
értesülése szerint az érintettek enge-
dély nélkül itt dolgozó romárt állam-
polgárokkal játszottak össze. Noha
baksis nélkül is elintézhet6 lett volna,
hogy a 30. napon a vízum nélkül itt
lévők kilépjenek, hogy rövidesen visz-
szarérve a harmincnapos idöszak újból
elkczdődjön a számukra, némi pénz
ellenében kíssé gördülékenyebbé tették
az eljárást. A feketcmunkások mikro-

busszal érkeztek a határra, talán ezért
ígértek nekik gyorsabb ügyintézésl
A szlovákiai határörök persze együn-
müködtek ebben, különben aligha tar-
tóztattak volna le azonnal 16 icl<.:gen-
rendészr. Az ügy Felgongyolítésc a ket
ország búnüldözó szervei összehan-
golt működéscnck köszonhetó.

A választóiog
gyakorolhatósága

Régi alkotmányos aclóss:ígot törleszte-
ne a parlament. ha elfogadná végre azt
a törvényrnódosírást, amely lehetövé
tenné, hogyaválasztások idején kül-
földön tartózkodó magyar állampolgá-
rok is részt vehessenek az országgyCílésl
képviselők - az uniós tagság közclcdrc-
vel pedig az Európai Parlament tagjai-
nak - megválasztásában l\ politikai
szerep lök között a választás módjában
van vita ,.távszavazás" legyen-c lC\'(:I-
ben. urnás szavazás :1 95 m]gyar n:lgy-
köverségen, esetleg al. ott kiállítandó
elektronikus renelszert működtessók-
Mivcl csak azok élhetnek c joggal. akik-
nek van itthoni lakóhelyük. és mert :l
választási karnpányok hangja messzire
nem hallatszik. eleve csekély szárnú vá-
lasztópolgárt érint a módosítás. Ezért
többen hajlanak a legolcsóbb megoldás
elfogadására.

OLTALOMKERESŐK 2003. JÚllUS-AUGUSZlUS
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A migrációról - másképpen

A brit külügyminisztérium megerősítette, hogy Magyorország uniós tagságának
idejétől nem alkalmaz megszorítást a magyar munkavállalókkal szemben, azaz
teljes körben érvényesíthetik az uniós állampolgárságukból fakadó jogaikat.

A külföldiek
belelentkezese

I-I~It..'LYy kulfőldi szállodában, panzió-
han, ~'zaz kereskedelmi szálláshelyen
száll meg, úgy bejelentkezese a ven-
dégkönyv kitöltésével befejeződik a
számára. Amennyiben azonban egy ro-
koruinál, barátjánál I«lf' valaki szállást,
úgy ezt neki és szállásadójának megle-
hcióscn fárasztó eljárás keretében kell
teljesítenie, Az első lépés, hogy besze-
rezzék a megfelelő nyomtatványt a 13e-
vándorlási 0s Állampolgársági Hivatal
(I~A r Il igazgatóságán,

A legtöbb külföldi Budapesten cs
a kornvéken fordul meg, így számukra
a XI. [iudafoki út 60, szám alatt hozzá-
férhetö a nyomtatvány és a hozzá való
tájékoztató. A nyitvatartás ideje: hétfón
0s csütörtökön H,30-] 3,00, kedden
l) OO--lH 00, pénteken 830-1200 óra
k özön. A kitöltött nyomtatványt és a
megiddó mcllékleteket a helyi polgár-
Illesten hivatal ügyfélszolgálatánál le-
hel benyújtani, akár személyesen. akár
két tanel aláírásával ellátott meghatal-
mazással

l la kérdcse lenne, hívja a hivatalt a
163-9233-as telefonszámon.

Addig a társulási szerzódésben szerep-
lő jogok alkalmazására van mód. Saj-
nos igen sokaknak ismeretlen azok lé-
nyege, különösen az önfoglalkoztatás-
sal kapcsolatosak, hiszen ez a fogalom
aligha kezismert nálunk, Ezért gyanús
ügynökségekkel lépnek kapcsolatba a
magyarok, és illegális munka miatt tá-
vozniuk kell, mert nem tudják, mire
számíthatnak egy idegen országban,

Például megtagadják a belépésüket,
ha olyan nyelviskolában akarnak ta-
nulni, amely nem szerepel a British
Council által elismertek között. Mivcl
az uniós szabályok is változnak, fon-
tos, hogy útnak indulás előtt megfelelő
tanácsokkal lássák el az utazókat. Buda-
pesten augusztusról jogi és gyakorlati
tanácsokat nyújtó képzést szerveznek.
Az curoínfomígrauonestíscalí.couk cí-
men kapható bővebb információ,

"Azért hoztuk a döntést, mcrt ez az
Egyesült Királyság érdeke, Vonzó lesz a
kulcságazatokban dolgozók számára,
és biztosítani fogja a megszorítások

A migráns gyerekek oktatása
A vlcncdek Egyesület kiadásában ha-
marosan megjelenik a migráns gyere-
kek oktatásával foglalkozó kiadvány,
Öszcállítói, Illés Katalin és Medgyesi
Anna először a migráció jelenségével
és az ezzel kapcsolaros törvényi hát-
térrel ismertetnek meg, majd a mígráns
kl sajátosságaival cs azok hatásával a
gyerekek iskolai elómenetelére és beil-
I~szkedésére A gyakorlati témáknal
- mint amilyen a felkészülés a migráns
gyerekek fogadására, a gyerekek osz-
tályokba helyezése, az első iskolai nap,
a nyelvtanítás. a szülókkel való kap-
csolat - hazai és külföld: tapasztala-
tokat felhasználva ajánlam!l<: lehetősé-
ge ket. módszerckct, ötleteket. amelyek
segíthctik a pedagógusokat. iskolaigaz-
gatókat a migráns gyerekekkel való
foglalkozáshan. Esettanulmányokból.
interjukból és fókuszcsoport-beszélge-
tésekből kiernelt részletek (cs Igor Laziri
kedves rajzai) teszik eletszcrúbbé. sZÍ-
ncscbbé az elméleti eszmefuttatásokat.
A mottó egy migráns gyerek tanítónó-
lé'nek szavait idézi: .Ieljesen 111iJ1({egy,
hogy' honnanjon, és teljesen tnin.degy,
!Jog)' mit tud azért jött ide, hogy Iej-
Iric/jön, és neleüuls az a dolgu uls, bogy
cb/~cll scgitsúte. ezért uogyUl1/..? itt. "
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nélküli munkavállalást, nem terhel ve
a közkiadásokat sem, Természetesen ki-
hat a migrációs politikára, és a forráso-
kat a valóságos bevándorlási gondokra
lehet összpontosítani, nem pedig az
uniós polgárok mozgásának korlátozá-
sára" - fogalmazta meg még 2002, de-
cember lO-én a brit külügyminiszrer.
Az állásfoglalás arra is rámutat, hogya
szabad munkavállalás, mozgás a brit ál-
lampolgárok vándorlással kapcsolatos
fogékonyságára is hatással lesz, Már ma
is ezrek dolgoznak munkavállalási en-
gedéllyeL ám a független elemzések ar-
ra jutottak, hogy nem valószínű a mun-
kavállalők nagyarányú beáramlása a
csatlakozás után. A jelenlegi kutatások
fényében a Belügyminisztérium is ügy
véli, hogy nem lesz jelenrós szárnú be-
vándorló az uniós bővítéssel az Egye-
sült Királyságban. Tapasztalatok bizo-
nyítják ezt Spanyolország és Portugália
esetében, sőt a csatlakozást követöen az
emigránsok a tagsággal járó nagyobb
gazdasági stabilitás és erősödés hatására
hazatértek, Persze néhány regionális
vagy szektorális biztonsági intézkedés
megtételére lehetőség lesz, ha mégis
történne váratlan esemény a munkaeró-
piacon,

Öszességében azonban a bővítés
gazdasági fellendülést fog Jelenteni, es
hozzájárul a valódi közös gondok, pél-
dául a környczetvédelemmel vagy a
kábítószer-kereskedelemmel kapcsola-
tosak megoldásahoz. Vajon nálunk mi-
kor lesz olyan politikai közeg. amely
közgazdaságí, statisztikai elemzések
ismeretében tekint a kulföldi munka-
vállalokra és a bevándorlásra?

lISzembenézés saiát történelmünkkel"
Ezzel a CÍmmel készült interjú (Népsza-
badság, 2003, június 20.) Sándor István
regény- és esszéíróval. aki a koncepci-
ós perek technikájáról több dolgot is
feltárt. hiszen több művében feldel-
gozta a tiszaeszlári vérvád keletkezését
es a per lefolyását. Kácsor Zsolt írásá-
ból idézünk, tanulságképpen.

"Az idén van a per százhúsz éves
évfordulója, és jövőre lesz száz éve
annak, hogy megjelent Eötvös híres
könyve a nagy perról. Ebből az alka-
lomból be kellene pótolni a mulasztást,
és legalább emléktáblát kellene állítani
Eötvös Károlynak. a magyar irodalom

és gondolkodástörténet, a magyar jog.
az emberi egyenjogúságért folytatott
küzdelern kiemelkedő alakjának, aki a
tiszaeszlári perben az ártatlanul gyanú-
sítottak védője volt Ezzel Tiszaeszlár
önmagát tisztelne meg,

Az ország közvéleménye számára is
adna ez némi útmutatást. Napjainkban
milliárdnyi más és más ember együtt
élni tudásán, megbecsülésén áll a világ
sorsa, Önmagát alázza meg az. aki nem
határolódtk el attól a történelmi erede-
tű gyülöletkcltéstöl, amely beszennye-
zi a huszonegyedik századi Magyaror-
szágot."
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Gyerekmigráció
Kivételes történet, hogy valaki azért vándorol, mert külföldre fogadják örökbe,
ráadásul 15 évesen vagy éppen cigányként, mert valamiért az örökbefogadók
ugyanolyan gyereknek tartják őt, mint a többit (Nők Lapja, 2003. június 4.).

Ez történt Hódmezóvásárhelyen Farkas
Beával, aki egész eddigi életét állami
gondozásban töltötte, míg egy nap a
szakközépiskolában az igazgatói íro-
dáha hívták: akar-e Amerikába kiván-
dorolni mert örökbcfogadó szülök ér-
keztek. Nem lenne egyedül, mert egy
cigány ikerpárral együtt, Ferivel és Laci-
val mehetne, bár oket még nem ismeri,
rnint ahogya konszolidált amerikai
házaspárt sem.

A lány titkos vágya valóra vált, végre
valakik örökbe akarják fogadni, lesz
családja, sót Amerikát is láthatja' Fél
évig szótárral aludt, és megtanult ango-
lul. A középiskolát már kint járta ki,
majd szakácsnak tanult. Közbcn férj-
hez ment egy mcxikói fiúhoz, talán
mert ót is folyton indiánnak nézték.
:\lost már a jogi egyetemen tanul. A két
ikerfiú is jó tanuló lett, pedig itthon
kezelhetetlen gyerekeknek tartották
őket az intézetben.

Bea és asszisztens végzettséglí neve-
lőmamája Magyarországra látogattak,
mert kiderült, hogya két fiúnak van
egy leánytestvére. s őt is örökbe fogad-

jáko Bea úgyis felnőtt, már önállóan él,
így lesz helyette más, új gyerek a csa-
ládban, ahová ő már a nyolcadikként
kerül.

Bea Vásárhelyen becsöngetett egy-
kori barátnőjéhez, aki egyedül neveli
gyermekét, most éppen munka nélkül
van. Nagy az öröm, sok a megbeszélni-
való. Kiderül, hogy leginkább Bea
gyomrának van honvágya, mert na-
gyon hiányoznak neki az itthoni ízek.
Az ajtóban csak annyit mond, hogya
barátnőjét meghívja magukhoz jövőre,
valahogy szerez erre pénzt.

Olvasnivaló
• Megjelent a Magyar Közlöny kü-
lőnszámaként az Alapituányolelzaí
leapcsolatos jogszabályole gyűjtemé-
nye, kiegészítve a Legfelsöbb Bíró-
ság alapítványi tárgyú állásfoglalásai-
val, eseti döntéseivel. a kapcsolódó
gazdálkodási rendelkezésekkel, sót
a közalapítványok és alapítványok
jegyzékevel.

• Megjelent A nonprofit szeletorfőbb
statisztilzaijellem.zői 2001 című KSH-
kiadvány. A Központi Statisztikai Hi-
vatal 200l-ben szakított a nonprofit
szektor számbavételének korábbi
gyakorlatával: az elózó év teljes körű
felvételeit részlegesen reprezentatív
adatgylíjtés váltotta fel.

Uniós munka?
A növekvő diplomás munkanélküliség, egyáltalán a vonzó munka- és kereseti
lehetőség (fél-egymillió forintos kezdő fizetés) egyszerre indokolja, hogy miért
jelentkeztek a magyaroknak meghirdetett 630 álláshelyre (245 kezdő tisztvi-
selő, 250 asszisztens, 135 fordító) nyolcezren.

Ez a tízenháromszoros túljelentkezés
némileg megcáfolja a migrációs po-
tenciállal kapcsolatos kutatási ered-

Felmelegített vita
a kettős állampolgárságról

Az első, meg nem fogalmazott vitakér-
dés, hogy mi az állampolgárság lénye-
gc' közjogi vagy etnikai kötelék-e? Ha
csak közjogi. akkor a határon túli ma-
gyaroknak nem lehet ketrós állarnpol-
gárságra ácsingózni u k, hiszen egy
már van nekik. Ám ha etnikai jelleglí,
akkor meg kellene mondani, hogy ki
a magyar, s a másik állampolgárságot
le kellene vedleni, mint egy régi bőrt,
hacsak nincs kettős identitásuk az
érintetteknek.

A második vitakérdés, hogy csak
eléínyök szerzésére va ló-e az állam-
polgárság, vagy lehet kötelczettségek-
re is számítani. Az elóbbi vélekedes
inkább útlevelet, vízum nélküli beuta-
zást. tartózkodást, szabad munkavál-
lalást, tandíj nélküli tanulást lát az ál-
lampolgárságban, az utóbbi a közte-
hervise lést, a honvédelmer. netán a
közűgyckért való felelősséget is. A
harmadik vitakérdés, hogy mi növeli
az elvándorlást vagy a helyben mara-
dást. Kasza József. szerb miniszterel-
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nők-helyettes szerint (Magyar Nem-
zet, 2003. július 12.) a ketrós állampol-
gárság nagymértékben lelassítaná az
elvándorlás folyamatát. Tabajdi Csaba
és Bársony András (MSZP) szerint a leg-
fontosabb kérdés a vajdasági magya-
rok tekintetében, hogy nem csábít-e
áttclcpülésre, leülönösen az uniós tag-
ságra készülő Magyarországra utazók
esetében a vízumkényszer miatt,
amely novembertől lép életbe Szerbia
és Montenegró állampolgárai számára
(Magyar Hírlap, 2003. július 9., Nép-
szabadság, augusztus 2.).

A Magyarok Világszövetségének el-
nöke következetesen a kettős (kűlhoni
és belhoni) állampolgárságot szorgal-
mazza az uniós határokon túl éló ma-
gyarok számára, egyben elutasítva az
uniós tagságot. A válasz nem a jogászo-
kon, hanem a politikusokon rnúlik,
akik feltehetőleg azon az állásponton
lesznek, mint az egykori amerikai tele-
pesek: "no taxation without repre-
sentation" .

ményeket, miszerint nem várható je-
lentös elárarnlás innen a csatlakozást
követöen.

A tíz csatlakozó országból összesen
37 908 pályázatot fogadott el az unió
személyzeti ügyekkel foglalkozó hiva-
tala (Magyar Hírlap, 2003 július 9.),
közülük kell kiválasztaní a legfeljebb
3900 főt.

A pályázók átlagos életkora 30 év, és
az unió történetében először fordul
eló, hogy a jelentkezők többsége, azaz
57 százaléka nó, hála a nők mára már
magasabb képzettségének. Összesen
8500 pályakezdő jelentkezett tőlünk.
míg Csehországban ez a szám 5000
alatt volt, és a jóval nagyobb lélekszá-
mú Lengyelországban is "csak" 12 M7
volt a pályázók száma.

A felsőfokú végzettséget kövctcló
tisztviselói posztokra jogászok, köz-
gazdászok kínálták magukat, míg tol-
mácsnak elsosorban bölcsészek. Őszre
tervezik a versenyvizsgát, addig ellen-
őrzik a formai követelményeket (pél-
dául megfeleló-c a diplornája a jelent-
kezőnek).

Ha a pályázó itthon teljesíti a francia,
angol vagy német nyelvű vizsgán
az előírt 50 százalékot, akkor továbbjut
a brüsszeli szürésre. Ennek része egy
személyes interjú is, amelynek alapján
eldól el, hogy végül is megkapja-e az
illető az állást, vagy csupán tartalék-
listára teszik két évre.
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A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek
számolt be arról, milyen tapasztalatai
voltak az ügyészségnek 2002-ben.
Ebből néhány, a külföldiekkel kapcso-
latos adatot összefoglalunk.

Miként az 1. táblázat adataiból is kitű-
nik. egyáltalán nem nőtt, hanem ép-
pen ellenkezőleg, csökkent a külföldi-
ek aránya a bűnözésben. noha a bún-
cselekmények száma az adott időszak-
ban hullámzott.

Az uniós csatlakozásta való tekintette!
a külföldí fogva tartottak jogi helyze-
tének törvényességi vizsgálata bekerült
az ügyészség tavalyi munkatervébe.
Az utóbbi 12 évben megfigyelhető a
szabadságelvonással büntetett külföl-
dick számának fokozatos emelkedése.
A vizsgálat kiterjcdt azokra a leülföldi-
ekrc, akiket szabadságvesztésre ítéltek,
előzetesen letartózrattak, szabálysértés
miatt elzárrak. valamint az idegenren-
dcszen és a bűnügyi őrizetben lévőkre,
a közösségí szálláson elhelyezettekre.
Az előzetes letartóztatásban lévő külföl-
diek száma közcl a duplája volt a sza-
badságvesztést töltő külföldi elítéltek-
nek. Állampolgárságuk szerint a zörnük
a környező országokból való (rornán,
jugoszláv. ukrán, szlovák, horvát, oszt-
rák). valamint kínai, iraki és afgán.

Ezekben az intézményekben hiá-
nyoztak az idegen nyelvű házirendek,
napirendek. A jövőben mindenkép-
pen megoldandó, hogy az eljáró ható-
ságok ne mulasszák el határozataikat
- a fogva tartottnak való kézbesítés
előtt - írásban lefordíttatni, vagy azo-
kat tolmács közrernűködésével kéz-
bcsíttetni. A hazai büntetés-végrehaj-
tási intézetek kivétef és késedelem
nélkül értesítik a konzuli és diplomá-
ciai képviseleteket. A rendőrségi fog-
dákban kevéssé van lehetőség a kül-
földiek élelmezésévei kapcsolatos
vallási igények kielégítésére. Elofor-
dultak olyan esetek is, amikor a kül-

Ügyészségi statisztika
KÜLFÖLDI BŰNELKÖVETőK

földi fogva tartottak orvosi vizsgálata
során a tolmács hiánya megértési ne-
hézségeket okozott.

A nem magyar állampolgárságú fogva
tartottak foglalkoztatása a legtöbb bün-
tetés-végrehajtási intézetben - részben
a felmerülő nyelvi nehézségek miatt -
nem megoldott. Arra is volt példa,
hogy az intézetben a magyarul nem
beszélő fogva tartott ellen folytatott
fegyelmi eljárás során tolmács igény-
bevételére nem került sor, és ezáltal
a fogva tartó megszegte a 11/1996. (X.
15.) IM rendelet 6. § (3) bekezdését.
A kártérítési eljárások vizsgálata is fel-
tárta - néhány esetben - a tolmács in-
dokolatlan mellözését.

A szakági ügyészék az elmúlt évben
havonta legalább kétszer ellenönztek
az őrizet, az előzetes letartóztatás, az
idegenrendészeti őrizet és a határőrsé-
gi közösségi szálláshelyeken kijelölt
kötelezó tartózkodást, különösen a
fogva tartás alapjául szolgáló iratokat
és a fogva tartási határidők betartását.
Idegenrendészeti őrizetben rendőrségi
fogdában 335 férfi és 22 nö vo Ir. Az
előző évihez képest többszörösére
nótt az idegenrendészeti órizetben lé-
vök száma.

Olvasnivaló
• A Mozgo Világ júliusi számában
Őrszigethy Erzsébet folytatja Kör-
nyeról szóló szociográfiáját. A közölt
részletben felelevenítik a faluba be-
települő felvidéki magyárok. a reszlo-
vakizáció. a lakosságcsere keserves
emlékeit, az utódoknak szóló tanul-
ságokkal együtt.

• A nyelvtörvényre fittyet hányva, a
Medical Tribune nevú, kéthetente
megjelenő orvosi lap 2003. június 5-i
számában interjút közöl Kováts And-
rással (Menedék Egyesület) a hazai
menekültügy meglehetősen sivár
helyzetéről, a külföldíekkel szembeni
előítéletekról és a menekültek egész-
ségügyi ellátásáról "Nehéz menekült-
sors - jogszerű, dc barátságralan a ha-
tóság" címmel.
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AZ ISMERTTÉ VÁLT
BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA

A fogva tartottak 344 panaszt nyúj-
tottak be az ügyészségre. Kifogásolták
például a velük szemben alkalmazott
hangnemet, a sportolási lehetőségek
hiányát, a sanyargatásukat, az egymás-
tól elszenvedett bántalmazásokat.

Az ismertté vált búncselekmények
számának csökkenésében (2. táblázat )
közrehatott a büntctötörvénykönyv
(Btk.) 2002. április l-jén életbe lépett
módosítása, amely az embercsempe-
szetnek azt az esetét. amikor az államha-
tár átlépésehez több személynek nyújta-
nak segítséget, ún. törvényi egységbe
foglalva egy bűncselekménnye tette.
Korábban az embercsernpészet annyi
rendbeli bűncselekménynek minósűlt,
ahány személynek segítséget nyújtották.
A Btk. módosítása önmagában majd-
nem hétezerrel csökkentette a bűncse-
lekmények számát anélkül, hogya tény-
leges helyzetben bármilyen változás tör-
tént volna.

2002. december 31-én a bíróság által
büntetőügyben kiszabortak szerint 868
fő állt a kiutasítás hatálya alatt.

5



---------.----------
A hónap idézete

Nagy Boldizsár új írásában azt vizsgálja, hogy az Európai Unióhoz csatlako-
zó tvlagyarországnak vajon a most formálódó migrációs politikai térben
megnövekszik-c vagy éppenséggel csökken a szuverenitása (Furidamen-
tum, 2003/2.). Mindezt különöscn izgalmassá teszi, hogy minden szakértő
egybehangzó véleménye szerint Magyarországnak nincs migrációs politiká-
ja, amely tehát aligha csorbul, sérül a tagsággal járó kötelezettségek átvéte-
lével

... a külsó határ átlépését, a vízumokat. az unió területén megvalósuló.
három hónapnál rövidebb tartózkodást már most - a schengeni rendszer-
ben kialakult szabályokat magába olvasztó és felülíró - közösségi jog szaba-
lyozza. s a menekültügy terén is fontos normák léptek hatályba vagy - az
irányelvek escten - várnak a nemzeti jogba való átültetésre. Ugyanakkor
a nemzeti identitást érintő kulcskérdósekben - így abban, hogy ki minósül
a tagállam állampolgárának. kinek van joga az adott országban letelepedni,
ki védje a határt - az unió nem lépett, s ha lépni fog, azt valószínűleg tagjai-
nak egyhangú döntésevel fogja tenni.

tvlég egy fontos szempont. a tagállamok, így a csatlakozó országok is szo-
ciológiai, gyakorlati értelemben többletképessegekre tesznek szcrt határaik
védelme. a migrációs folyamatok ellenőrzése terén. Míg a szabályozás lehe-
róséget ad a nemzeti polinkák formálására. az unió gyakorlati aktivitása ér-
demben segíti azok megvalósitását. Nem csupán az elmúlt években a ma-
gyar határórségnek Juttatott milliárdokról van szó, s nem is csak a csatlako-
zási szcrzódcsscl felállított schengeni alapból hazánknak 2004-2006-ban ki-
utalandó 1'17 millió euroról. hanem arról. hogy az unió tagjaként a nemzet-
közi kapcsolatokban elérhetjük azt, amit közép-curópai szuverén állam ként
aligha: a nemzetközi migrációs folyamatok érdemi befolyásolását."

Nyári tábor
A Meriedék Egyesület az idén augusz-
tusban is megszervezi szokásos nyári
táborát mintegy ötven hazánkban élő
menekült gyerek nyaraltatására. A gye-
rekek szívcsen jönnek a táborozásra, az
egyesület munkatársaí pedig szárnos
programmal készültek arra, hogy emlé-
kezetessé tegyék a gyerekek számára
az egy hetet. A következó számunkban
beszámotunk a tábori élményekről
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Olvasnivaló
Kapható a Nonprofit/agi iratmintále cí-
mű kézikönyv (K]K-Kerszöv) Kahulits
Andrea összeállításában. A hasznos ko-
tet példákat ad a különbözö típusú
szervezödések alapszabályaira, a meg-
szüntetéssel kapcsolatos okiratokra. a
szervezeti és múködési szabályzatokra.
dc szerepclnek benne jegyzőkönyv- és
szerzódésminták, igazolások. beszámo-
lók is. Példaként említjük, hogya tl'rje-
delmes kiadványból megtudható. ho-
gyan néz ki a közhasznúsági jelentés.

A közhasznúsági jelentés főbb elemei:
(1) a szervezet alapadatai Ca szervczet

neve, a képviselő neve, a szerve-
zet székhelye, levelezési címe.
adószáma. tb-törzsszáma a köz-
hasznúsági fokozata. a nyilvántar-
tásba vételi végzés száma. kelte.
a közhasznúsági végzés száma.
hatálya, a szervezet céljának rövid
leírása):

(2) számviteli beszámoló (az adott szer-
vezet könyvelesi módjának megfe-
lelő beszámoló szerint):

(3) kimutatás a leöltségvetési támoga-
tás felhasználásaról (mely költség-
vetési szervtól, mekkora összege-
ket kapott a szervezet és azt mire
használrák fel az adott költségve-
tési évben);

(4) a vagyon felhasználásával kapcsola-
tos kirnutatás (például a bevételek
között a tagdíjakat és a bankkama-
tokat is feltüntetve, míg a kiadások
között a bankköltséget, a könyvc-
lési díjat vagy éppen a kifizetett bír-
ságokat),

(5) a cél szerinti juttatások kimutatása
(például hány fónek nyújtott támo-
gatást a szcrvczet és milycn jelle-
gűt);

(6) a kezponti költségvetési szervtől.
az elkülönített állami pénzalapról a
helyi önkorrnányzattól, a kisebbségi
önkormányzattól. ezek társulásától.
valamint ezek szerveitől kapott tá-
mogatások és felhasználásuk;

(7) a szervezet vezető tisztségviselói-
nek nyújtott juttatások értékének.
összegének kimutatása,

(8) a szervezet közhasznú tevékenysé-
gének rövid tartalmi beszámolója
(ebben szerepelhet például az is.
hogy az szja 101a-amekkora összeget
tett ki és azt mire használrák fel.
a külörifélc pályázatokori milyen
eredménnyel vett részt a szervezet,
milyen konferencíákat, rendezvé-
nyeket szerveztek),

(9) a szervczet vezetőjének aláírása.
dátum. amikor a jelentést az erre
feljogosított testület elfogadta.
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Örökre száműzve

A hazai állampolgársági jog és az emigrációval kapcsolatos igazságtalanságok
jelképes jóvátétele sajátos ellentmondásba keveredett egymással. Akiket az ál-
lam, a kormányzat kitaszított a magyar állampolgárok sorából 1947 és 1990.
május 2-a között - szelídebben vagy parancsszóra, elbocsátás sal vagy meg-
fosztással - zömmel egyoldalú döntéssel, azok rehabilitációjára hasonlóan egy-
oldalú (például törvény: vagy köztársasági elnöki) intézkedéssei nincs mód. Leg-
alábbis a vegytiszta jogi logika alapján, hiszen az állampolgárság megszerzése
vagy elvesztése, megszünése a leszármazókra, a vagyoni ügyekre és számta-
lan közjogi viszonyra hatással van.

Kérdés. hogy ~l nagy. évtizedes igaz-
.~:lgtalans:lgot lehet-c jóvátenni néhány
kisebb mértckú igazságtalansággal.
netán mélránytalan eljárással. Azaz mi-
e'rt kell egyéni nyilatkozatot beterjesz-
tcni a magyar állampolgárság visszaál-
líl:ls:''tr:l.ha az állam egymaga vette azt
CI mién csak :1 nyilatkozattétel idejétől
szerczhctó vissza a magyar állampol-
g:'trS:lg. mi van a vagyonelkobzást ki-
mondó korábbi határozatokkal. miért
nem lehet egyetlen eljárásban intézni
:1 \'agvoni kárpótlást es a személyi re-
habilitációt? Ezeket a kérdéseket fésze-
gdi Irs;l)' György dokumentumkötete,
amely :1 magyar hatóságokkal és né-
hány szakénővel folytarott levelezése-
hó]. ügyintézéséből kerekedett ki
(Püski Kiadó, Budapest. 2003),

:\ szcrz(5 111:1gais érintett. noha erre a
kotetcím nem utal: Örökre számüzoe ..
Adatol: 7500 SZÚJ7Züzöll magyal' toné-
nctébez

Dr Irsay György. az izraeli Yad
Vashem k itüntetettjc. ma Vcnczuelá-
ban é~l(5magyar története nem egye-
dúlálló. 1Sh9 februárjában, "al. akkori
s/,(dn-;znúlattal. engedély nélkül el-
hagytam MagprországoL [... l 1949
óSI.én mint politikai mcnekülr a felső-
b~lJorursz{lgi Ambcrgbcn fekvő ENSZ
lnu-rrun ion.rl Refugce Organisation
m«;» táborban laktam. Egy nap oszt-
r.ik bé>lyeges borítékot hozott a posta.
Hl'nrK' nch.inv személyi okmány: szü-
klL'.~i .myakönyvi kivonat. egy 1939-es
Ilugy:tr útlevél. érettségi bizonyítvány
-ab. Azonkivül a Magyar Kőzlöny 1919.
cvi 179-1~(). szá IIIa. Ezeket Magyarcr-
sógról csempésztek ki. A Magyar Köz-
lönyból megtudtarn. hogy :l Magyar
I~öl.l.:lrsaság Kormánya ,~72/19ií9. SZ:I-
mú határozatával megfosztott állarn-
polg;ü.ságorntól. Nincs többet hazám,
nincs visszuút. Miért? Miérr pont éri?
Az úllampolgárságtól való megfoszt(lst
kezdetról :1 pillanatnyi politikai irány-
z:tt. az önkénvesség, az ügyeket intéző
tisl.tvi.-;clök szcsd'lve jellemezte. Erre
k-gycn xz.ibud saj:'ü példámar Iethozní
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1949 februárjában egy barátommal
szöktünk ki a befejezés előtt álló határ-
záron keresztül. A barátom, Litterati-
Loótz Gyula ludovikás iskolatársam
volt, akit 19-18 decemberében, három
hónappal elótrem nyugdíjazort a hon-
védség. Nem sokkal azt követően,
hogy Dél-Amerika felé elindultam.
a Szabad Európa Rádió (SZEI{) alkal-
mazottja, majd a magyar osztály egyik
vezetoje lett, de se a magyar állarnpol-
gárságtól nem fosztották meg, se a va-
gyonát nem kobozták el.

Mit követtcm cll Erre a kérdésre 50
év alatt nem kaptam választ. Engem az
19-18 évi LX. törvény 17.§-a (1) bekez-
désének 2. pontja értelmében fosztot-
tak meg az állampolgárságról. Ez a kö-
vetkezőket tartalmazza: A kormánya
belügyminiszter e/6ter/esz/ésére meg-

foszthat/a magyar állampolgársagátol
azt. a/ú oz ország területénelz elhagyá-
sára uonatleozo jogszabályole megsze-
géséuel uagy leijátse ásáual hi/földre
táuozik:

A háború előtt a legtöbb európai
országban, ha valaki engedély nélkül
hagyta el hazáját, még csak kihágás--
nak sem számított. Magyarországon
azonban akkor - hirtelen és szelektív
módon - súlyos búncselekményként
büntettek. Hiszen 1948/19-ben tíz-
ezrek incnekültek illegálisari Nyugat-
ra, akiket nem fosztottak meg az ál-
larnpolgárságuktól. De engem a kor-
mány száműzött. Ahogy most látom -
örökre.

Akihez csak fordultam támogatásért,
rendszerint megkérdezte, miért büntet-
tek ilyen szigorúan. Ma is csak azt tu-
dom mondani. hogy fogalmam sincs
róla. A háború után igazoltak, és mint
hivatásos katona tovább szolgáltam.
1949 januárjában háborús sérüléscím
miatt leszázalékolták, és mindcnnemú
szelgálatra alkalmatlanként (An) nyug-
állományba helyeztek, Ezután elhagy-
tam az országot. Nyugaton az ENSZ-
nek. dolgoztam. 1950-hen kivá ndorol-
tam Dél-Amerikába.

Nem volt más választásom, tudo-
másul vettem a büntetést. Megváltoz-
tattam keresztneveimet György Ta-
másról Georges Thornas-ra. A veze-
téknevern. Irsay, minden nyelven
könnyen kiejthető. Az egyetlen. hogy
az s betűt rendszerint sz-nek mond-
ják. A büntetés következrnénye volt
az is, hogy állampolgárság nélküli
(statclcss) lettem. Minden úti okmány
híján fogoly voltam. Szere ncsé mre
E0ISZ munkakörörn folytán különbö-
ző képviseletekkel álltam kapcsolat-
ban. Megtudtam. hogy Venezuelában
két év tartózkodás (residencia) után
már meg lehet kérni a honosírást. Az
ország is tetszett, jövőt láttam benne.
Oda vándoroltam ki.

Venezuelában éppen úgy, mint a
legtöbb dél-amerikai országban, a tör-
vények éles különbséget tesznek a
bennszülött és a honosított (natu-
ralizado) állampolgár között. A horrosi-
tounak például csak aktív politikai jo-
gai vannak. azaz választhat. de nem
választható. Az állami állások többsé-
gét pedig csak bennszülött ka phatja
meg. Az eredeti állampolgárságát az
ember megtarthatja. csak annak hasz-
nálatát korlátozzák. Azt viszont, hogy
másutt is honosítsa magát az ember.
szigorúan tiltják, Az ilyen eset a ve ne-
zuelai állampolgárság automatikus
megvonásával jár.

Tehát ha én, ahogy azt a Belügymi-
nisztérium ajánlotta, Magyarországon
honosirok és visszatelepülök. kiteszern
magamat annak, hogy egy napon a hi-
vatalos közlönybcn, a venezuelaí
Gazeta Oficialban viszontlátom a ne-
vem. Ezt követően a venezuelai ható-
ságok bevonják a személyazonossági
igazolványornat és az útlevelemct.
Ezek nélkül természetesen nem tudolll
magam igazolni. Nem csak a Ca ra-
casba való visszatérés leherósege len-
ne kétséges, de már pénzt felvenni
vagy csak egy esékket kiállítani is
probléma lenne. S a több mint 40 évi
munka után járó nyugdíjat sem kaphat-
tam volna meg. A tanult szakmárnat
pedig, a könyvvizsgálatot, ahol hivata-
los okmányokat állítok ki, nem tudtam
volna folytatni

A Belügyminisztérium tisztvisclóje
azzal nyugtatott ugyan, hogy éík nem
kötelesek Venezuclát értesíteni az én
magyarországi honosításomról, de ha
én Magyarországon élek, akkor fél-
évenként kérnem kell a Constaneia cll'
Fe dc Vida-t. az életbenlén igazolást

(Folytatás a 8. o/da/on)
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Örökre száműzve
(Foiytatás a 7. oldalról)

a vcnczuelai konzulátuson. A Vene-
zuelában történt honosításkor, 1953-
ban, a Magyar Közlörmyel igazoltam
a magyar állampolgárságtói való meg-
fosztás révén előállt státusomat. és
ezzel meggyorsult az eljárás. Előbb-
utóbb tehát megkérdezhetik. hogy mi-
lyen jogon élek én Magyarországon,
hát megszereztem a magyar állampol-
gárságot' És azzal a kifejezéssel, hogy
megszereztern, azaz honosítottak,
rnegszüntem vcnezuelaí állampolgár
lenni

Velem ellentétben a sok Venezuelá-
ból visszatelepedettnek nem kellett
[vissza)szerezni a magyar állampol-
gárságot. l...l őket nem fosztották meg
attól. Az 1993. évi LV törvény [a ma-
gyar állampolgárságról] még súlyos-
bította a helyzeternet, mégpedig
azért. mert a jogfosztások jogellenes-
ségéről nem beszél. Állandóan a
»megszerzés« szót használja, amiből
nyilvánvaló, hogy egyszerűsített ho-
nosításról van szó. [... ]

1949 és 1953 között a kormány
kb.1500 magyart fosztott meg az ál-
Iampolgárságról. A megfosztottak kö-
zött éppügy találunk volt miniszterel-
nököt, mint közbűntényest. Egyben
azonban mindannyian osztoztak,
hogy leszárrnazás alapján lszerzertl
magyar állampolgárságát egyikük
sem kapta vissza."

Az idős férfi bátor magatartása és
helytállása elismeréseként Bátorság
Érdemjelet kapott a belügyminiszter-
tm 1995-ben, párhuzamosan magyar
állampolgársági bizonyítványt, ma-
"var útlevelet. Így itteni tartózkodása,
~~oatlanvásárlás~ nem ütközik akadá-'"'lyokba. részleges vagyoni kárpótlása
is lehetséges (volt, jogvesztő határ-
időn belül, kérelemre. ha sikerült vol-
na megnyugtatni. hogy a vagyonától
megfosztó határozat jogi alapjául
szolgáló törvényeket hatályon kívül
helyezték, így a határozatok sem al-
kalmazhatók rá nézve). Mégsem vég-
ződött a története megelégedéssel,
nincs happy end, és több kérdés nyitva
ma radt.

Az egyik vitakérdés mögött talán a
mai jogalkalmazók téves biztonságér-
zete, esetleg restsége vagy kényelmes-
sége húzódik meg. Könnyen lehetne

orvosolni, megelőzve a máig ható gya-
nakvást, vajon rnit követhetett el, mi áll
a megfosztó határozat hátterében. Ha
az állampolgársági döntéseket meg
kellene indokolni, illetőleg ha az érin-
tett 50 év multával betekinthetne az
iratokba (például ki, mely szerv és rni-
ért kezdeményezte az eljárást, milyen
bizonyítékot hozott fel), ez a kérdés
megszűnne. Vajon a rehabilitációs
szándékú vagy éppen a mai bonositási
leérelmeket megtagadó döntés indoka,
háttere miért nem ismerhető meg?
Enélkül a kizökkent történelmi idő
sem hozható helyre.

További gondolkodásra késztet,
miért nem alkottak olyan rehabilitáci-
ós eljárást, amely a gyakran idős, kül-
földön élő, igazságtalanságokat el-
szenvedett embereknek gyorsan és
egyszerűen biztosítana vagyoni kár-
pótlást az elvett vagyonért és állítaná
vissza a magyar állampolgárságukat.
Az efféle "egyahlakos úgyiruézés"
már létezik, igaz, hogy csak a gazda-
ságilag fontos szereplők részére. Ide-
tartozik, hogya kárpótlás feltétele a
magyar állampolgárság igazolása,
persze másféle fórumok előtt, mint az
állampolgársági ügyintézés során, no-
ha érzelmileg ugyanolyan felkavaró
az érintetteknek. Főként azt figyelem-
be véve, hogya megfosztás egyetlen
eljárásban, automatikusan és egyide-
jűleg jelentette az állampolgárság és a
vagyon állami elvételét. Akkor a hely-
reállítás miért ilyen többlépcsős, bo-
nyolult a sérelmet szenvedett számára?

A harmadik általánosítható kérdés,
vajon lehet-e hivatalból rehabilitáini
azt, akit hiva/alhól diszhrirniriáltale,
uagyonelleob zással, állampolgárság-
tol megfosztással büntettek (ténylege-
sen nem ismert okokból). Irsay úr
szerint ez lenne a magát demokrati-
kusnak valló jogállam kötelessége, fi-
gyelemmel a nemzetközi egyezmé-
nyekben ma szereplő és vállalt köte-
lezettségekre is. Erre a mai jog vála-
sza az, hogy az érintettnek az egyéb
állampolgárságát, jogállását, ezen ke-
resztül vagyoni, munkaügyi, családi,
szociális és egyéb viszonyait nagyban
érintő magyar állampolgárságát ugyan
a nem jogállami rendszerben önké-
nyesen vették el, de hivatalbóli visz-
szaadása ugyanolyan "önkényes" és
esetleg az érintett akarata ellen való
lenne ma. Ezért van szükség az eljá-

rás egyéniesítésére, azaz a nyilatkozat
egyéni megtételére. noha ehhez nem
társul - az előbbiekben említetteken
túl - például körültekintó tájékoztatás
az állampolgársághoz kapcsolódó jogi
következményekről, előnyökről és
hátrányokról. Persze lehetett volna
gesztusként eltérni az általános sza-
bályoktól, azaz az egyéni kérelmezést
(ügyinrézést) kiváltva , kimondani,
hogy elnézést. a nem jogállam e bű-
nét törvényileg hozzuk helyre. De mi
lesz az érintett saját, egyéni életútjá-
ból fakadó sajátosságokkal (hontalan
vagy menekült jogállás. többes állam-
polgárság tilalma stb.)? Mclyik a jobb
egyéni nyilatkozatra szorítani a jog-
sértés áldozatait, hogy mérlegelhes-
sék helyzetüket (kettős állampolgár-
ság, útlevél, nyugdíj, felnőtt, esetleg
magyarul nem is tudó leszármazóik
többes állampolgársága kívánatos-e.
ha a rehabilitáció visszamegy a meg-
fosztás idejére), vagy hivatalból" visz-
szaállítani" az állampolgárságukat,
amelyet azonban csak akkor tudnak
érvényesíteni, ha igazolják magukat,
ügyüket. ehhez megfelelő okmányo-
kat mutatnak be és állíttatnak ki.
A "hivatalból helyreáll a magyar ál-
lampolgárságuk" kitétel kimondása
szép gesztus, de önmagában nem ér-
vényesíthető az érintettek bevonása
nélkül. Igaz. ilyen gesztusra is akadt
példa a jogtörténetben, de azt emlék-
törvénynek hívják. Ám szerencsére a
sérelmet elszenvedettek közül még
sokan élnek. E megfontolások miatt
döntött tehát az Országgyűlés az
egyéni nyilatkozatra szorítás mellett,
hűen a részleges vagyoni kárpótlás
elvéhez, hiszen csak a nyilatkozat
megtételének időpontjától állhat hely-
re a magyar állampolgárság. Azaz nem
lehet a jogsértést már soha meg nem
történtté tenni.

A dokumentumkötet tehát arra fi-
gyelmeztet, hogyajogsértéseket leg-
jobb megelőzni, mert helyrehozni
csak sokféle emberi szenvedés árán
és legfeljebb csak részlegesen lehet-
séges.

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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IX. évfolyam 9. szám 2003. szeprember

A szomszédos államokban élö
magyarok módosított kedvezményei

A státustörvény módosítása (2003. évi LVII.törvény) július közepén lépett élet-
be. A módosítás a szabályozás szintjeit, alapelveit (közpénzekből támogatni az
identitás megőrzését az ukrajnai, szerbiai, szlovákai, horvátországi, romániai
és szlovéniai magyarság körében, a szülőföldön megmaradni) nem érintette, de
közben három-négy szakasz kivételével az összes et megváltoztatták.

Például a módosításból megtudhatjuk,
hogy mi a magyar kultúra: "különösen
a magyar nyelvet, az irodalmat, a tör-
ténelmet. a művelődéstörténetet és a
magyar tudományosságot kell érteni"
alatta.

Magyarigazolványt a magát magyar
nemzetiségűnek valló kérhet, ha tud
magyarul, vagy a lakóhelye szerinti ál-
lam, illetőleg egyház őt ilyenként tartja
nyilván, vagy ilyen embereket tömörítő
szervezet tagja. Továbbra sem ma-
gyar(igazolvány-képes), aki például

beutazasi és tartózkodási tilalom vagy
kíutasítás hatálya alatt áll.

Kikérült a törvényből a sokat vitatott,
végre sem hajtott munkavállalási, tár-
sadalombiztosítási és egészségügyi
ellátási kedvezmény, az utazási ked-
vezményt csak a magyar kultúrához
kötődés érdekében (szavalóversenyre
vagy múzeumlátogatásra utazva?) lehet
igénybe venni, az oktatási támogatás
csak a magyar nyelvű vagy a magyar
kultúrával összefüggő tanulmányokra
vonatkozhat.

Civil Alapprogram
A nonprofit szervezetek az elmúlt évtizedben nemcsak az államháztartási re-
form elmaradását, a professzionális működéshez szükséges szakemberek, tárgyi
feltételek hiányát szenvedték meg, de azt is, hogy mű~ödésük csak konkrét
célokhoz, projektekhez kötődő forrásokból biztosítható. Igy a bel- és külföldi
szponzoroknak, pályáztatóknak anyagi okokból kiszolgáltatott szektor fejlődé-
sében sajátos deformációk, aránytalanságok, diszfunkciók jöttek létre.

Ennek bizonyos korrekcióját szolgálja
a Nemzeti Civil Alapprogram. A 2003.
évi L. törvényben elvként jelenik meg
a szektor politikától mentes, költségve-
tésileg is tervezhető és átlátható finan-
szírozása, éppen a kezfeladatok haté-
kony ellátása érdekében.

A birosági nyiluántartásba vett, azaz
Jogi személyiséggel bíró civil szerveze-
tek mCíködéséhez és tevékenységéhez
biztosított fejezeti leezelésű előirány-
zat, amellyel a lzormány által kijelölt
miniszter rendellzezils, a /;:,övetkező he-
uételeleleel számolhat.'
• a költségvetés által biztosított ösz-

szeg, amely nem lehet kevesebb,
mint az előző költségvetési évben a
lakosok által, a szernélyi jövedelem-

adó egy százalékának meghatározott
kedvezményezettek részére valóban
befizetett teljes összegének a fele;

• magánszemélyek, szervezetek ön-
kéntes befízctéseí, adományai, ame-
lyek a törvény alapján közérdekú
kötelezettségvállalásnak minősül-
nek, sőt a befizető meghatározhatja
a felhasználás célját, feltételét is;

• költségvetési céltámogatások;
• egyéb, jogszabályban meghatározott

bevételek.
Az így befolyt összeg a következö

célokra [ordithato:
• civil szcrvezetek általános múködési

támogatása, amely a teljes előirány-
zat éves összegének a hatvan száza-
lékát teszi ki;

•. civil szcrvezetek közhasznú tevé-
kenységének támogatása;

• civil szervezetek által benyújtandó
különbözö pályázatokban az önrész
finanszírozását segítő mechanizmu-
sok támogatása;

• a civil szektor intézményeit, identitá-
sát, szakismeretét. nemzetközi kap-
csolatait, publicitását erősítő intézke-
dések finanszírozása, támogatása.
A Civil Alapprogramból támogatást

igény/őket a törvény - egyszerCíen csak
civil szervezeteknek nevezi, amely ma-
gában foglalja:
• a társadalmi szelvezeteket (ide nem

értve apártokat és a munkavállalói
érdek -képvise leti szervezeteket),

• az alapítványokat Caközalapítványok
kivéte lével);

• ha az előbbieket az igénylést megelő-
ző legalább egy éve nyilvántartásba
vették, és alapító okiratuk szerinti te-
vékenységüket valóban ellátják, to-
vábbá az adott évben a leöltségvetési
törvény szerint nem részesültek köz-
vetlenül költségvetési támogatásban.
A támogatásokról és az előirányzat

kezeléséről a 17 tagból álló Tanács
dönt. Öt tagot a miniszter bíz meg, míg
12 tagot a civil szervezetek - elektorok
útján - választanak. A testület elnökét a
miniszter kéri fel a tagok közül, azok
javaslata alapján. Ily módon tehát a
civilek képviselői alkotják a többséget,
és teljes egyetértésuk esetéri leszavaz-
hatják a miniszteri megbízottakat (a Ta-
nács döntéséhez a jelen lévó tagok két-
harmadának szavazat szükséges, míg

(Folytatás a 2. oldalon)



Civil Alapprogram
(Folytatás az J. oldalról)

az ügyrend elfogadásához a három ne-
gyedük szavazata). A Tanács jogsza-
bálysértő vagy ügyrendellenes döntése
miatt 30 napos (jogvesztö) határidőn
belül bármely tag a miniszterhez for-
dulhat jogorvoslatért. Így tehát a végsó
döntésre a civil eknek már nincsen ha-
tásuk.

A Kollégiurnole az Alapprogram regi-
onális és civil szakmai szempontok
alapján szervezé5dő operatív döntésho-
zó szerveí. A Tanács javaslata alapján a
miniszter által létrehozott Kollégiumok
a Tanácsban meghatározott támogatási
elvek, módok, arányok szerint dönte-
nek a kedvezményezettek támogatásá-
ról vagy pályázatok kiírásáról, illetve
azok elbírálásáról. A Kollégium egy
tagját a nuniszter saját hatáskörében
bízza meg, többi tagját a civil szerveze-
tek ~ szintén elektorok útján ~ választ-
ják. A Kollégiumok vezetőit a Kollégi-
urnok tagjai közül, a Kollégium javasla-
ta alapján, a Tanács elnöke véleményé-
nek figyelembevételével a miniszter je-
löli ki.

A Tanács és a Kollégium tagjai díja-
zást kapnak, és velük szemben össze-
férhetetlenségi szabályokat kell alkal-
mazni (közeli hozzátartozók kizárása).

A források és a működtetés átlátba-
láságát szolgálja, hogy
• a Tanács és a Kollégiumok ülései

nyilvánosak;

• az Alapprogram működéséről inter-
netes honlapon lehet tájékozódni,
például közzé kell tenni a Tanács és
a Kollégiumok döntéseit a meghoza-
taluktóI számított 30 napon belül, az
Alapprogramra és kezelő szelvének
müködésére vonatkozó valamennyi
rendelkezést, valamint a Tanács és
a Kollégiumok tagjainak nevét;

• a pályázati felhívásokat a honlapon
és legalább két országos napilapban
valamint a civil szakmai sajtóban kell
közzétenni,

• a támogatások nyilvános pályázat,
vagy egységes elvek alapján megha-

tározott támogatási döntések alapján
nyerhetők el.
Az Alapprogram terhére támogatás

vissza nem térítendő, illetve részben
vagy egészben visszatérítendő formá-
ban nyújtható, amiről a támogatást
megállapító határozatban rendelkez-
nek. A visszatérítési leotelezeuség alá
eső támogatás az adozás rendjéről
szóló törvény szerinti adók modjára
behajtandó közlarlozásnak miruisul.
Adók módjára kell behajtani a támoga-
tás azon részét is, amelyet a kedvezmé-
nyezett a vonatkozó támogatási szcr-
ződéstől eltérően használt fel

Nem kell vagyonnyilatkozat
2001 karácsonyára ajándékként a köz-
alapítványok és a köztestületek vezetői
számára vagyonnyilatkozati kötelezett-
séget írtak elő, azonosan a köztisztvise-
lőkkel. A 2003 júniusában hatályba lé-
pett törvénymódosítás (2003. évi XXIV
törvény) nyomán eszervezetek vezeto

tisztségviselői, a helyi önkormányzat
által alapított közalapítványok kivéte-
lével, nem kötelesek vagyonnyilatko-
zatot tenni. Így kikerült a közhasznú
szervezetekről szóló 1997 évi eLVI.
törvényből a betoldás, visszaállt a ko-
rábbi rend.

Civil ügyekért felelős munkatársak
A társadalmi szervezetek és a kormányzati szervek közötti együttműködés kialakítása inkább divat os tevékenység, mintsem a felekre nézve valódi jogokat és kötelezettségeket tartalmazó
kapcsolat. Ebben persze a civíleket is felelősség terheli, amen"tben a meglévö lehetősé~eket sem merítik ki következetesen. A közérdekű adatokhoz hozzáférés jogára hivatkozva, és remény-
kedve az együttmüködés valódi szándékában, oz alábbiakban ogloljuk össze, hol kit kel keresni.
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Miniszterelnöki Hivotol Civil Kopcsolotok főosztólya Or. Bódi György 1024 Szilágyi E. fasor lllb 441-2537 szoblicsb@kitkh.meh.hu vogy
noro.sosvori@kitkh.meh.hu

Belügyminisztérium Sajtókopcsolotok és Kommunikációs Iroda Or. Csányi Kláro 1051 Jázsef A. u. 2-4. 338·2832 komm@bm.gov.hu
Egészségügyi, Szedőlis és Tájékoztatási és Tanácsodási főosztály forgó Györgyné 1051 Arany J. u. 6-8. 475·5855 forgo.gyorgyne@eszcsm.hu
Csoládügyi Minisztérium vogy Civil Koordinóciós Osztóly vagy szuros.evo@eszcsm.hu

foglalkoztotáspolitikoi és Munkaügyi Minisztérium Sajtó és Civil Kopcsolotok főosztályo Nemodo István 1054 Alkotmány u. 3. 473-8145 maroson.julio@fmm.gov.hu

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Társodolmi Kopcsolotok Önálló Osztályo Sánto Áron 1055 Kossuth tér ll. 301·4041 tugyij@posto.fvm.hu

Gozdosági és Közlekedési Minisztérium Politikoi államtitkárság Rácskay Jenő 1055 Honvéd uJ3-1S. 374·2806 racskay@gkm.gov.hu

Gyermek·, Ifjúsági és Sportminisztérium Politikai államtitkárság vagy Mesterházy Attilo 1054 HolJ u. 1. 301·9371 maria nna .nogy@gyism.gov.hu
Információs és Szolgáltotó Iroda vagyandrea.horti@gyism.gov.hu

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs főigazgatóság Dr. Varga József 1055 Balaton u. 7-ll. 474·1163 fax: 474·1384
Társadalmi Kopclalatak Olltályo

tgozságügyi Minisztérium Porlamenti titkárság, Társadalmi és Dr. Demeter Judit 1055 Kossuth l. tér 4. 441·3683 sznenagyi@im.hu
Állampolgári Kapcsolotok Osztólyo

Informotikoi és Hirközlési Minisztérium Miniszteri kabinet Dr. Csőzik Lószló 1078 Oobu. 75-81. 461·3372 laszlo.csozik@ihm.gov.hu
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Társodalmi Kapcsolatok Főosztálya Bakonyiné dr. Mom Judit 1011 Fő u. 44-SO. 457·3556 moser@maiLktm.hu

Külügyminisztérium Kommunikációs és Gyárfásné 1027 Bem rkp, 47. 458·2066 akovago@kum.hu
Társodolmi Kopcsolatok főosztályo dr. Fekete Judit

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Kisebbségek és Civil Kapcsalatak Olltálya Or. Tóth Zoltán József 1072 Nogydiófo u. ll. 484-7281 kingo.kiroly@nkom.gov.hu
Oktotási Minisztérium Gozdológi helyeIles államtitkár titkárságo, Or. Andrássy Lálzlóné 1055 Szoloy u. 10-14. 473-7680 loszlone.ondrossy@om.hu
Pénzügyminisztérium Társodolmi Közkiodások Föosztályo Or. Rimoszécsi Mogdolno 1051 József Nádor tér 2-4. 327·2767 mogdolnaJimaszecsi@pm.gov.hu
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Rendészek és befektetök
ABevándorlási és Állampolgársági Hi-
vatal CI3ÁH) vezetője együttműködési
megállapodást írt alá a Joint Venture
Szövetség elnökével. A megállapodás
célja. hogya jövőben gyorsabba, köny-
nyebbé tegyék az országnak komoly
rnűködó tőkét hozó befektetők, válla-
latvezetők vízum- és tartózkodási en-
gedély iránti kérelmeinek előterjeszté-
sét és elbírálását.

A Magyarországon több mint 400
tagvállalattal bejegyzett, kül- és belföldi
befekrerók érdekképviseletére létrejön
Joint Venture Szövctség (joint uenture:
'vegyes, magyar és külfÖldi tulajdonu
cég) még az elmúlt év decemberében
állapodott meg a belügyminiszterrel,
amelynek konkrét szakmai megvalósu-
lása ~ hivatallal tető alá hozott szerzö-

dés. A 2003 augusztusában kötött szer-
ződés kiterjed arra is, hogy a szövetség
- a BÁH szakmai útmutatása alapján -
a tartózkodásra vonatkozó szabályok-
ról, azok alkalmazásáról folyamatos
tájékoztatást ad ügyfeleinek, tagválla-
latainak.

A szövetség közreműködik idegen
nyeívű kiadványok fordításában, ter-
jesztésében, valamint az ügyfélfoga-
dással kapcsolatos közlemények tagjai-
hoz való eljuttatásában. A szerződés
másik célja, hogy az uniós csatlakozás
miatt változó magyarországi előírások-
ról, jogszabályokról időben tájékozód-
janak, és az érintett külföldi cégveze-
tők, munkatársak minél jobban felké-
szülhessenek a módosuló szabályok
alkalmazására.

Átkelés a szlovák-magyar határon
Bacher Iván családi kirándulásra indult
Ipolyságra, és előtte tájékozódott, hol
érdemes átkelni a határon, hogya kéz-
müvesvásárra időben odaérjen (Nép-
szabadság, 2003. szeprember 20.).
Parassapuszta és Letkés egyforma tá-
volságra van a Börszöny lábánál lakó-
nak. "A hegység megkerülése jobbra
is. balra is fél óra alatt kivitelezhetö.
Ám a határ átlépését nem szabad bízni
a véletlenre." Parassapuszta nagy for-
galmú, éjjel-nappal nyitva tart, kamio-
nok százait is felsorakoztató igazi
kelet-erurópai határ. "Büszkén őrzi az
elmúlt évtizedekben kijegecesedett ha-
tárátlépési kultúrát. [' ..l

Aki Parássapuszta felé tart, az meg-
érdemli a sorsát. A várakozást. Mert itt
megvárakoztatják az utast. Akkor is, ha
nincsen előtte senki se, A jó édes any-
ját a rühes utasnak. Ötven évig kibírta
a fenekén, most meg menne folyton,
mint a mérgezett egér! Hát álljon itt
húsz percet legalább. Ez a sahyi határ-
átkelő filozófiája. És az utas áll. Nincs
előtte senki, mögötte se, a szlovák és
magyar közegek barátin mászkál nak,
diskurálnak mindcnfele, de sorompó-
felhúzásra. lámpazöldítésre nincsen
akarat.

Az utas csak utazik, ráér tehát. Ők
viszont otthon vannak, nekik rengeteg
a dolguk. Letkésnél falusias az átkelés.
Vagyis jön az ember, és átkel. Így van
ez, volt alkalmam megtapasztalni nem-
egyszer: városban, ahol mindenki ro-
han, csigalassúsággal intézik a dolgo-
kat. Falun, ahol nem sürgős semmi
sem. ott elintéződik minden egy fél
perc alatt. Letkésnél mentünk át, mon-
dani nem kell ezután."
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A kírándulás egyébként jó sikerűlt,
Ipolyságot rendbe hozták; lehetett fi-
zetni mindenféle pénzzel, mindenki
beszélt mindenféle nyelvet, némi slam-
posság és rendetlenség ellenére is.

Hírek a határról
A vámosok Röszkénél nagy fogást csi-
náltak: eJcsíptek négy bolgár férfit.
akiknek autójában több száz hamis ok-
mány és egy szinte teljes hamisító mú-
hely volt (Magyar Hírlap, 2003. szep-
tember 13.). Az eredetihez megtevesz-
tésig hasonló 150 útlevél és 72 jogosít-
vány az autó lökhárítója mögött kialakí-
tott rejtekhelyről került elő. Volt köztük
hamis belga, francia, görög, portugál
okmány, továbbá tíz uniós vízumbé-
lyegző és rengeteg fényképfólia.

De nem tétlenkednek a határőrök
sem. Búnszervezetben elkövetett em-
bercsempészet miatt hét határőrt ítéltek
el Kaposváron (MT!, 2003. szeprember
5.), mert a nagykanizsai állományhoz
tartozók 2000-2001-ben több esetben
segítették át illegálisan a magyar-szlo-
vén határon a megfelelő okmányok
nélküli külföldieket, arab és török kap-
csolatok révén.

A hasznot hozó vállalkozás értelmi
szerzője ötéves szabadságvesztést ka-
pott, a többiek ennél kevesebbet, és
persze a közügyektől eltiltották őket
néhány évre (reméljük, a "foglalkozá-
suk" gyakorlásától is).

A furmányos bevándorló
Kőrossi P. József író, a Noran Kiadó
vezetője, kalandos úton, névházas-
sággal került ,át Nagyváradról Ma-
gyarországra. Eletéről, magyaro~szági
beilleszkedéséről beszélgetett Onagy
loltánnal (Népszava, 2003. szeptem-
ber 6.).

"Volt és van egy nagyszerű nó, aki haj-
landó volt áldozatot hozni értem (szó
szerint kell érteni, voltak ilyen nők a
hetvenes, nyolcvanas években), akár
olyan áron is, hogy kellemetlenségei
származnak belőle.

A nagyváradi esküvőnkön nem volt
tolmács, így akkori legjobb barátom
és esküvői tanúm kapta ezt a szcrcpet
a rornán anyanyelvú, magyarul mit
sem értő anyakönyvvezetőtől. Ara-
Kovács Attila, jól hallottam, tolmácso-
lás helyett disznó vicceket mesélt le-
endő feleségemnek. Én persze ideges
voltam. hogy ebből mi lesz. Őket nem
érdekelte. Orsolya magyar állampol-
gár, Attila hontalan, csak én voltam
román, és különben is, nekik már mo-
zijegyük volt valami Woody Allen-
filmre, amire persze engem nem hív-
tak meg. Évekkel ezután átjöhettern, és
nagyon-nagyon nehezen a magyar ál-

Iam el is választott bennünket egymás-
tól. valamikor a nyolcvanas évek köze-
pén. Orsolyát azóta becsülöm, és ami
ennél is többet ér: hébe-hóba látott ba-
rátok maradtunk."

Vége a régi szép időknek, ma már
nemzetközi akciók szólítanak fel a
névházasságok révén beszivárgó mig-
ránsokkal szembeni fellépésre, és az
idegenrendészeti törvény sem próza-
íróknak, inkább a drámai műfajokat
kedvelőknek való feltételekkel engedi
csak meg a házastársnak - a család-
egyesítésre tekintettel - a vízum és a
tartózkodási engedély kiadását. Igaz,
Orsolyáról nincs szó külön a tör-
vényben ... A beszélgetés végén feltett
kérdésre c" Mi az, amit nem tudott meg-
szokni Magyarországon") talán ezért is
válaszolta az író: "Mintha itt születtcm
volna, nem kellett megszoknom sem-
mit. Betelepültem. mint oly sokan má-
sok. l. .. l Áttelepülésem óta, első pilla-
nattól kezdve lakom egy olyan közös-
ségben. amihez mindig volt közörn. ha
nem látszott is."

Lám, ezért kell vigyázni, nehogy az
efféle furmányos névházasság-kötők
magukat teljesen otthon érezve bcszi-
várogjanak, hiszen veszélyesek lehet-
nek... A közbiztonságra? A közerköl-
csökre? Vagy csak a könyvkiadásra?
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Ui-Zéland nagyon messze van

kockázatukra, azaz illegális an kial-
kudtak néhányan. Vannak, akik így
egy-két évet is kihúznak, megtalálva
a számításukat (a nem munkával töltött
többi időt az ország megismerésére,
kirándulásra fordítják).

A tiszteletbeli magyar konzul felhívta
a figyelmet arra, hogya tavalyi évben
81 magyar állampolgár kén menedék-
jogot, de egyikük sem kapta meg. Ez
azonban veszélyezteti a vízummentes-
ségi egyezmény alkalmazását, továbbá
annak a megállapodásnak a mielőbbi
tető alá hozását, amely lehetővé tenné
magyar fiataloknak, hogy szabadságuk
alatt Új-Zélandon vállalhassanak alkal-
mi munkát.

A miskolci rendőr-főkapitányság csalás ügyében nyomoz néhány férfi ellen, akik
hirdetés útján toboroztak embereket, lényegében' illegális munkát ígérve, szép
közvetítői dij fejében. A jelentkezők Szebeks és Borsod megyéből kerültek ki,
és a család teljes vagyonát vagy baráti köl(sönöket összegyűjtve fizették meg
a százezres nagyságrendű dijat és a félmilliós repülőjegyet.

Pontos számokat még nem lehet tud-
ni, mert a becsapott emberek közül
csak kettő tett feljelentést. Az oknyo-
mozó újságírónak (Népszabadság,
2003. szeptember 20.) mintegy har-
minc emberről beszéltek, akik közül
csak az tudott kint saját maga munkát
szerezni, aki értett angolul. A többie-
ket visszafordították a repülötéren.

vagy maguk jöttek vissza pár héten
belül, mert elfogyott a pénzük, munka
pedig nem volt.

A talpraesettek alkalmi munkából
fedezték kiadásaikat, mert a farmo-
kon napi négyórás munkára mindig
akad igény.

Noha elvileg az ilyen munkáért
csak szállás, ellátás jár, fizetést a saját

Nem árt tudni, hogy a 118/2001. (VI. 30.) kormányrende-
let értelmében a munkaerő-közvetítés, ha azt nem a mun-
kaugyi központ végzi, engedélyhez kötött tevékenység.
Legfontosabb fogalmait és szabályait összefoglaljuk.

Magán-munlealeozuetités. a munkaügyi központ munka-
közvetítöi tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatá-
sok összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a
munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglal-
koztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve
a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgá-
rok Magyarországra való közvetítését is.

A magán-munkaközvetítés szempontjábol foglalleoztatásra
irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben
a szolgáltatás tárgya természetes személy által ellenérték
fejében végzett munka, ideértve a gyermeknevelő ("au-
pair") tevékenységet is.

A gyermekneve/ő C,au-pair") tevékenység: olyan foglalkoz-
tatás, amelynek keretében a foglalkoztatott magánszemé-
lyeknél (családoknál) közreműködik a gyermekek ellátá-
sában, nevelésében, gondozásában, és e tevékenységéért
ellenszolgáltatásban (díjazás, szállás, étkezés, nyelvtanulás
támogatása) részesül.

Külföldi munkavégzésre irányuló magán-munkaközvetítés
esetén a foglalkoztatásra a fogadó ország vonatkozó jog-
szabályai az irányadók.

A magán-munkaközvetítést magán-munkaközvetítő
akkor folytathat, ha a székhelye szerinti munkaügyi köz-
pont nyilvántartásba vette. Ennek előfeltétele, hogy be-
jegyzett cég legyen, és társasági szerződése, alapító ok-
irata, alapszabálya e tevékenység folytatását tartalmazza
(az egyéni vállalkozónak magán-munkaközvetítésre jo-
gosító vállalkozói igazolvánnyal kell rendelkeznie), és
foglalkoztat legalább egy megfelelő szakképesítéssel,
gyakorlattal bíró személyt. A tevékenység gyakorlásának
feltétele a megfelelően berendezett irodahelyiség (veze-
tékes telefon stb.), továbbá igazolni kell vagyoni biztosí-

ték letétbe helyezését (kaució), A külföldi munkavégzés-
re irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység esetén
a kaució 500 ezer forint. Munkaerő-kölcsönzési tevé-
kenység egymillió forint vagyoni biztosíték letétbe he-
lyezése es etén folytatható.

A munkaügyi központ a magán-munkaközvetítőkről
folyamatos sorszámmal ellátott külön nyilvántartást vezet,
amelybe bárki betekinthet, és arról másolatot kérhet.

A magán-rnunkaközvetítés során tilos a munkát kere-
sők között hátrányos megkülönböztetést tenni nernük,
koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük.
fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük,
munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez tartozásuk
vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden
egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény mi-
att. Tilos a munkát keresőt jogszabály által meghatáro-
zott tilalomba ütköző munkavégzésre vagy nem létező
állásba közvetíteni, vagy olyan munkaerőigényt kielégí-
teni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz. Tilos
továbbá olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántar-
tásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők
alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség. illetve
amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen ösz-
szefüggésben.

A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát
keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel.

A külföldre irányuló magán-munkaközvetítői tevékeny-
ség folytatása során be kell tartani annak az országnak
a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatására vo-
natkozó jogszabályait, amelyben a munkavállalás elősegí-
tésére a magán-munkaközvetítői tevékenység irányul.
A munkaközvetítónek a munkát keresőt tájékoztatnia kell
a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól, így különö-
sen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakor-
lati időről. a foglalkoztatás helyéről. idejéről, az irányadó
munkarendról, a munkaidő-beosztás ról, a várható kerese-
ti lehetőségről.

A munkaközvetítót a munkaügyi központ ellenőrzi. Ha
szabálytalanságot észlel, végső esetben törli az érintettet
a munkaközvetítői nyilvántartásból.
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A mélységi ellenőrzésről
A 2013/2001. (1.17.) kormányhatározat összefoglalta, milyen feladatokat
kell elvégezni az Európai Unióhoz csatlakozóssal összefüggésben az egységes
hatór-ellenőrzési rendszer megvalósítósóhoz. A munkónak furcsa módon része
a magyar óllampolgárok belbiztonsági' igényének a kielégítése, tovóbbá az Eu-
rópai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalások során vállalt kötelezettségek,
a csatlakozós feltételét biztosító minimális fejlesztések megvalósítása egy-
aránt. Ez magában foglalja az Európai Unió jövendő külső határainak megerő-
sítését, az ún. zöldhatórok védelmét, az iIIególis migrációval és a szervezett
bünözéssel összefüggö tevékenységek elleni hatékony fellépést, a hatórellenőr-
zés modernizálósát is.
A nagyszabású munkálatok megvalósi-
tását szolgálja a 2/2002. (BK 10.) BM-
PM-SzCsM együttes utasítás, amely
az illegális migráció és az ahhoz kap-
csolódó más jogellenes cselekmények
komplex mélységi ellenőrzésének ki-
alakírásáról és mLíködtetéséről szól.
Ennek súlyponti része:
,,1. A jogellenesen Magyarországra

belépő és itt-tartózkodó, illetve
jogellenesen munkát vállaló kül-
földiek (a továbbiakban: illegális
migráció). valamint az illegális
migrációhoz kapcsolódó más jog-
ellenes cselekmények elleni fellé-
pés hatékonyságának növelése, a
közrend és közbiztonság javítása
érdekében komplex mélységi el-
lenőrző rendszert kell kialakítani
és működtetni.

2. A komplex mélységi ellenőrző
rendszer a szolgálati és a hatósági
tevékenység időben. térben és
módszereiben történő összehan-
golásával, a rendelkezésre álló erők
és eszközök gazdaságos felhaszná-
lásával. a totális ellenőrzés melló-
zésével. differenciált és szelektív
módon, az ország egész területén
biztosítsa a külföldiek jogszabá-
lyokban meghatározott hatósági
ellenőrzésének végrehajtását, to-
vábbá az illegális migráció, vala-
mint az ahhoz kapcsolódó más
jogellenes cselekmények felfedését,
illetve a szükségcs hatosági eljárá-
sok lefel ytarását.'

A rendszer attól átfogó, hogya ha-
tárőrség, a rendőrség, a BM Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatal, a Vám-
és Pénzügyőrség, valamint az Orszá-
gos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Főfelügyelőség központí és területi
szerveinek hatáskörük és illetékessé-
gük keretei között kell a rendszert ki-
alakítani és a helyi szervek bevonásá-
val kell működtetni. Ennek során nagy
hangsúlyt kell fektetni:
aj a külföldiek tartózkodására, munka-

vállalására vonatkozó szabályok, az
úti okmányok, tartózkodási engedé-
lyek, munkavállalási engedélyek
vizsgálatára, az illegális migránsok,
illegális munkavállalók, embercsem-
pészek és csempészek által alkal-
mazott módszerekre,

b) az illegális migrációval, emberesern-
pészéssel és csempészéssel, a ható-
sági eljárások lefoly ta tás ával kap-
csolatos tapasztalatok, illetve infor-
mációk kicserélésére,

e) az illegális migrációval fertőzött te-
rületek, útvonalak, csomópontok,
munkahelyek összehangolt vagy
közös idegenrendészeti és munka-
ügyi hatósági, illetve közrendvédel-
mi/közbiztonsági ellenőrzésére, a
feladatok összehangolásával meg-
bízott tisztek, illetve tisztviselők ki-
jelölésére.
A határőrség bevetési szolgálatának

(bevetési osztály és határvadász egy-
ség, amely az egész mélységí ellenőrző
rendszert országosan összehangolja)

Jogellenes cselekmények Számuk
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az elmúlt évben szerzett tapasztalatait
Salacz Titusz foglalta össze (Magyar
Rendészet, 2003/1-2.). A bevetési osz-
tály 85, míg a határvadász század 158
alkalommal végzett idegrendészeti el-
lenőrzést, akciót Budapesten és Pest
megyében, ahol közismerten jelentős a
külföldiek száma az ország egészéhez
képest. Ennek nyomán 1588 jogellenes
cselekményt lepleztek le, amely "jelen-
tősen szolgálta a főváros kezrendjé-
nek, kezbiztonságának javítását és a
bűnmegelőzésnek sem ártott a rend-
szeres közterületi jelenlét".

Az adatokból kitűnik, hogya leg-
több felderített ügy csak egyszerű ide-
genrendészeti szabálysértés. [A 218/
1999. (XII. 28) kormányrendelet 30. §-a
szerint "aki a külföldiek bejelentésére.
jelentkezésére vagy az ország területén
tartózkodásra vonatkozó szabályokat
megszegi, százezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható'"]

Vajon ez a legfóbb eleme az illegális
migrációnak és a mélységi (azaz az
ország területén belül bárhol) végzett
ellenörzésnek? Az adatokból persze
nem derül ki minden, de úgy tűnik,
a komplex ellenőrzés a "nagyhalak"
számára nem akadály, csak a "kisha-
lak" akadnak fenn, ugyanakkor a kom-
munikációban mindez alkalmas az
emberek külföldiekkel való riogatására.

• Amerika/ Amerika! Ezzel a figye-
lemfelhívó CÍmmel jelent meg a
Noran Kiadó újabb novellaválogatá-
sa, ezúttal az Ujvilágba kikerült ma-
gyar emigránsokról, élményeikről,
beilleszkedésük sajátos eseteiről, az
idegenekről, a külföldiekről, az itt-
hon maradásról. A kötetben sok más
mellett helyet kapott Molnár Ferenc
írása ew Yorkról, Tamási Áron
Amerikába jutott székelyekről szóló
több írása.

• Megjelent a Társaság a Szabad-
ságjogokért (TASZ) ú] kiadványa,
amely Csernus Eszter szerkesztésé-
ben áttekinti a HIV/ AIDS-betegekre
vonatkozó jogi és ténybeli helyzetet
Magyarországon. A kötetben szere-
pelnek interjúk, hasznos nemzetkö-
zi dokumentumok, címek. Az egyik
fejezetben Tóth Judit összefoglalja,
hogy a Hlv-státusnak milyen szere-
pe van az idegenrendészetbcn.
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A hónap idézete
Tamás Pál szociológus már máskor is szólt a nemzetközi migrációról, és
örökzöldnek bizonyul az a makacsul hajtogatott gondolata, hogya hazai
kezélet nem tud mit kezdeni ezzel a témával. "A jóléti állam mai alapformái
- a nyugatiak s a keletiek egyaránt - a hetvenes évekből származtak, s azóta
minden átalakult. Az elöregedést, a gyermektelenség gyakoribbá válását, az
egyes rétegekben állandósuló munkanélküliséget, a bevándorlást mindenki
észleli. dc furcsa módon nagyon sokan, talán a többség ezek együttes társa-
dalomformáló hatásait (egyelőre") nem tudja, vagy nem akarja összefüggő
rendszerként kezelni. Ráadásul, a problémákat a rendszerváltás részeként
szeretnék megélni. Akkor meg felesleges teoretizálni, hiszen egyszer majd
csak túljutunk rajta" (Magyar Hírlap, 2003. szeptember 13.). Ugyanakkor a
szomszédos Ausztriában a migráció és a demográfiai helyzet összefüggései,
az oktatási miniszter asszony egyik megjegyzése nyomán, valóságos bel po-
I.itikai vihart váltottak ki. Lavinát indított el azzal a megjegyzésével, hogya
fiatalok inkább gyermeket vállaljanak, és ne bulizzanak annyit. A gyermek-
telen belügyminiszter élesen kikelt minisztertársa ellen, a házelnök úgy rea-
gált, hogya bevándorlás lehet a gyermekvállalás alternatívája. Mire a zöldek
nyomban kijelentették: ha a minisztereket annyira aggasztja a népesedési
helyzet, szíveskedjenek legalizálni a gyermek és a fiatal menekültek ausztriai
tartózkodását első lépésként. Mi persze nem vitatkozunk, mert "egyszer úgy-
is túljutunk rajta".

Afrikai fórum és fesztivál
A Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egye-
sület (1092 Budapest. Ferenc krt. 18.)
rendezésében került sor augusztus
30-án a Városligetben az első afrikai
fórumra és fesztiválra. A zenés rendez-
vényen fellépett a San kofa Cultural
Group, az Afro Bongo Men, az Afra
Magic Band és a Djoliba együttes.

A fesztivált támogatta az ENSZ Me-
nekültügyi Főbiztossága, az Oltalom
Karitatív Egyesület és az Osztrák Kultu-
rális Intézet is.

Hogy mikor lesz a következő? Ér-
deklődhet a budgandhim@yahoo.com
címen vagy a 06-30-996-3567-es tele-
fonszámon.

Felaiánlások
2002-ben minden korábbinál többen
és többet ajánlottak fel személyi jöve-
dele _. k eg I a civil

nek. atai sze-
ezer ér-

laján-
zat

iárd
forinto tozhat. min mil-
lió adózó felajánlotta volna adója egy
százalékát, az összeg sokkal nagyobb
lenne. Így van bőven tere a reklám-
nak, kampánynak.

Oltalomkeresők elektronikusan is
Örömmel tájékoztat juk olvasóinkat, hogy elkészült a Menedék Egyesület hon-
lapja (www.menedek.hu), amelyen megjelenik az Oltalomkeresők aktuális
száma is. Kérjük, jele~zék, hogy a jövőben is igényt tartanak-e a nyomtatott
kiadványra, illetőleg Onök helyett milyen szcrvezetnek, címre javasolják azt
elküldeni. Célunk, hogy a jövőben sokkal több helyre jusson el az információ,
de nyomtatott formában csak azokhoz, akik ezt ilyen módon kérik. Fax: 479-0272,
e-mail: menedekesmcnedek.hu
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• Az Európai Műhelytanulmányok
(a Miniszterelnöki Hivatal Kormány-
zati Stratégiai Elemző Központjának
kiadványai) 90. számában több ér-
dekes írás olvasható. Ritecz György
az európai (schengeni) határőrizeti
követelményekre való felkészüle-
sünk helyzetét és a további teendő-
ket foglalja össze. Sallai János az uk-
rán-magyar határ 1990-es évekbeli,
bűnügyi szempontú feltérképezésé-
re vállalkozott, továbbá a kárpátaljai
magyarokkal való kapcsolattartás új-
fajta nehézségeit veszi sorra. A soro-
zat legujabb, 9l. számában Gesztiné
Ajtósi Judit és Csanády Dániel az
uniós csatlakozásnak a hazai civil
szervezetekre gyakorolható hatásá-
ról és a harmadik szektorral való
együttműködésről írt.

• A Mozgó Világ szeptemberi szá-
mában új sorozat indult, amelyben
jogi végzettségű politikusokkal be-
szélgetnek. Az elsőben Gál Zoltánt
faggatták, aki 1987-90 között bel-
ügyminiszter-helyettes volt, nevé-
hez fűződik az első demokratikus
választások bonyolítása, de volt az
MSZP frakciójának vezetője és
négy évig az Országgyűlés elnöke
is. Pályája tehát igen sokféle poszt
kipróbálására és politikussal való
~alálkozásra nyújtott lehetőséget.
Es eközben "kis nagyképűséggel
mondhatom, hogy én raktam le a
magyar menekültügy alapjait. 1988
tavaszán ugyanis már nem lehetett
nem foglalkozni a Romániából jö-
vő magyar menekültekkel. Én kap-
tam erre megbízást. A fő feladat ak-
kor is az volt: segíteni honfitársaink
beillcszkedését, de nem ösztönöz-
ni őket szülőföldjük elhagyására.
Az ügy felvállalása nagy nemzetkö-
zi visszhangot váltott ki. Naponta
nyilatkozhattam a legkülönfélébb
nációiú tévé- és rádiótársaságok-
nak. Ugy érzem, sikerült tisztessé-
ges munkát végeznünk. Ekkor is-
merkedtem meg Kozma Imre atyá-
val, és több olyan személyiséggel,
akik 1990 után - főleg az MDF-ben
- jelentős politikai szerepet kaptak
Persze később megjelentek a sajtó-
ban olyan írások, hogy hullák vol-
tak a keleti határsávon a nádasban.
Nem voltak hullák, és ez köszön-
hető a határőrségnek, illetve a ta-
nácsok vb-titkárainak, akik feltalál-
ták magukat ebben a bonyolult
helyzetben. "
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----------------~IIIIIDIIIIII~----------------
A 'migráció hatása az iskolára

Vámos Ágnes, az ELTENeveléstudo-
mányi Intézetének főmunkatársa azt
kutatta, mit is jelent a migráció a ma-
gyar a közoktatás számára; honnan
érkeznek a gyermekek és milyen nyel-
ven beszélnek; mi az iskola feladata,
s ezt hogyan tudja ellátni; milyen ne-
hézségekkel szembesülnek a tanárok;
melyek azok a jellemző problémák,
amelyekkel a gyermekek találkoznak.
Legfőbb megállapításai ismertetésére
írása első részét idézzük (a közlést
következő számunkban foly tat juk).

Tendenciák a közoktatásban
A magyar közoktatás a nyolcvanas-ki-
lcncvenes évek elején találkozott a
migrációval cs a menckülrkérdéssel.
Erdélyi. bácskai, kárpátaljai gyerme-
kek iclcntek meg az iskolákban, akik
korábban esetleg más nyelveken tanul-
tak. mások voltak tanulási szokásaik,
máshol tartottak tanulmányaikban. No-
ha magyarul beszéltek, korábbi szocia-
lizációs-kulturális tapasztalataik miatt
beillcszkedésük. befogadásuk nem
mindig volt zavartalan ("Nekem az fájt
tegjobban. amikor lerom á nozial:' -
ltí éves erdélyi fiú; "Az ulerátt leislányt
<::f5J'érfolyannnal uisszatettüle. inert sok
lemaradása uolt CI tobbibez képest" -
osztálvfónök, középiskola). A délszláv
válság vagy más háborúk, polgárhábo-
rúk, tartós éhínség, gazdasági vagy po-
litikai összeomlás világszerte emberek
ezreit készteti új haza keresésére azóta
is. A kilencvenes évek közepétől új
tényezők is megjelentek, így a szabad
munleaerö-dramlás, amelyet a rend-
szerváltozást követő gazdasági fellen-
dülés (ú] nemzetközi vállalatok, pénz-
üg\'i k oz.po nto k létesülése, nyitott
kereskedelmi kapcsolatok) vagy az
európai adminisztráció (nemzetközi
fiókszervezetek, bizottsági székhe-
lyek) keleti irányú terjedése váltott ki.
A határon túl élő magyar kisebbség
tagjainak pszichológiai, érzelmi okai
is voltak az clvándorlásra. [... l

Sajátos feladatot jelentenek :1 ma-
"var közokratásban azok a külföldi~,

tankorelesek. akik családjukkal mene-
külési vagy tranzit céllal, tartós vagy
\l'glcgcs letelepedési szá ndékkal ér-
keznek hazánkba Számuk - a migrá-
cióban tradicíonálísan érintett orszá-
gokhoz képest - alacsony, mint egy
1() 000fő, dc növekvő. Emelkedett az
összes iskolához és az összes tanulóhoz
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1. láblázal
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN TANULÓ KÜLFÖLDIEK SZÁMA ÉS ARÁNYA

A KÖZOKTATÁS ÁLTALÁNOS ADATAIHOZ VISZONYíTVA

Számok és arányok Tanév
...o .....: oc;; a..: c:::i
c- c- c- c- =c- c- c- c-' =<; <; <; <; c-...<,..,.., -o •.•... co c-
c- c- o- c- o-
c- c- c- o- c-~ ~ ~ ~ ~

Általános iskolák szóme összesen 3809 3765 3750 3732 3696
K~lföldj tanulókat fogadó

875 953 968 1050 1209óltalános iskolák száma
Arány (%) 22,9 25) 25,8 28) 32)

Az általános iskolai tcnulók szóma összesen 974 806 965 998 962 997 964248 960 601
Külföldi óltalónos iskolai tanulók száma 2353 2465 2899 3228 3830

Arány (%) 0)4 0)5 0)0 0)3 0)9

Forrás: Oktatási Minisztérium

2.láblázal
KÖZÉPISKOLÁBAN TANULÓ KÜLFÖLDIEK SZÁMA ÉS ARÁNYA A KÖZOKTATÁS

ÁLTALÁNOS ADATAIHOZ VISZONyíTVA
Tanév'

...o •.•... oc;; a..: c:::i

Adotok és orónyok o- o- o- o- =o- o- 0- c- =<; <; <; <; c-...
..,.., -o •.•... co ~o- o- o- o- o-o- o- o- o- o-~ ~ ~ ~ ~

Középiskolók szóma összesen 936 980 989 1 036 1 054
Külföldi tanulókot fog adó középiskolók szóma 447 476 478 588 576

Arány (%) 47,7 48,6 48,3 56,8 54,6
A tonulók szóma összesen 349 299 361 395 368 645 376 626 386 579
Külföldi tonulók szómn 2070 2255 2578 3041 3566

Arány (%) 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9

Fon-ás: Oktatási Minisztériurn

viszonyított arányuk is. Ez utóbbiban
közrejárszik az, hogy a közoktatásban
tanulok összes száma - demográfiai
okok miatt - csökkenő tendenciájú, s
csökken az intézmények száma is (Ha-
lász és Lannert, 2000). Az 1999/2000
tanévben minden harmadik általános
iskolában és minden második középis-
kolában tanultak külföldiek, noha az
összes tanulóhoz viszonyított arányuk
elenvészó (J. táblázat).

Az egy általános iskolára eső rnig-
ráns tanulólétszám 1995-ben 2,6s fő
volt, 1999/2000-ben 3,1 fó. Ez a szám
az 1-8 évfolyam között oszlik meg, így
egy osztályra - évfolyamonként átlago-
san két osztályt számolva - 199912000-
ben csak 0,2 tanuló jutott. A magyar
tanulok túlnyomó többsége illetve a
pedagógusok nagy része tehát nem
k er ül a külföldiekkel közvetlell

osztály termi kapcsolatba ("Volt egy
arab fiú egyszer nálunk, de csak leét
bánaptg járt, azután egyszercsak nem
jött tobbet" - osztálytönök. általános is-
kola). Az általános iskolai tendenciák-
hoz hasonlóan nőtt a középiskolákban
tanuló külföldiek és az érintett intéz-
mények száma is. Az arány itt sem érte
el az 1%-os küszöböt az 1999/2000
tanévig (2. táhlázat) Az egy közép-
iskolára eső tanulók száma az 1995/
1996-os tanévben 4,6 fő volt, míg az
1999/2000-es tanévben 6,2; ezen belül
nőtt a szakképzésben tanulók száma.
de arányuk (48%) ebben az iskolari-
pusban nem éri el a közoktatási arányt
(62%).

A leülföldiek országon belüli elhe-
lyezkedése származási ország szerint

(Folytatás ct 8. oldalon)
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------------------IIIIIDiDIIIII~-----------------
A migráció hatása ...

(Folytatás a 7 oldalról)

jellemző jegyeket mutat, és külön-
böznek az általános és a középiskolák
szerint is. A környező országbeli álta-
lános iskolások például a határ közeli
régiókban. a községekben és kisváro-
sokban tanulnak, a többiek a közép-
magyarországi régióban és a Nyugat-
Dunántúlon, a fővárosban és a me-
gyeszékhelyeken, ahol folyamatos
a létszámemelkedés. A szomszédos
országok állampolgárainak gyermekei
inkább a megyeszékhelyeket ked-
velik. A kedvelt területeken az intéz-
ményszám kevésbé nó, azaz a meglévő
intézményhálózat "feltöltődése" látszik.
A legtöbb középiskolás - származási
országtól függetlenül - a közép-
magyarországi régi óban tanul, főleg
Budapesten. Ez a tendencia növekvő:
az egy iskolára eső tanulószám 1995/
1996-ban 3,20 fő volt, 1999/2000-ben
már 6,52 fő. Nagy a növekedés még a
Közép-Dunántúlon, Fejér megyében,
az 1995/1996. tanévben még csak 1,5
k ülföldi tanuló jutott egy iskolára, az
1999/2000. tanévben már majdnem 5.
A külföldi középiskolások legnagyobb
aránya Szabolcs-Szatmár- Bereg me-
gyére jellemző: l'í,3 fö/ískola. A sta-
tisztikai adatok szerint egy iskolában
legkevesebb egy általános iskolai tanu-
lót találtunk, a legtöbb 238 fő volt. A ta-
nulók mintegy 75%-a olyan iskolába
jár, ahol a külföldiek száma kevesebb
mint 10 fő. A nem a környező orszá-
gokból érkező tanulók 33%-a viszont
mintegy 6 intézményben tanul. Mint-
egy 15 iskolában - beleértve a néhány
külföldi vagy vegyes fenntartású intéz-
ményeket (például Lycée Francais de
Budapest, American School, Dcutsche
Schule) - a tanulók száma 50-250 kö-
zött van.

Az adatok szerint tehát jellemzően
kis arányban és elszórtan tanulnak kül-
földiek a magyar közoktatásban, és
csak bizonyos helyeken jelentkeznek
nagyobb létszámban és arányban. [... l

A leülfoldi tanulók
származási országa

és anyanyelve
A külföldi tanulők származási orszá-
gonkénti összetétele a 2000-es évekre
megváltozott. A környező országokból
származók közül csökkent a Horvátor-
szágból, Kis-jugoszláviából, Bosznia-
Hercegovinából és Szlovéniából érke-

zök száma. nőtt a Romániából, Szlo-
vákiából, és Ukrajnából érkezőké. Az
összes külföldi tanulót alapul véve
1995-1999 között 37%-ról 54%-ra nőtt
az egyéb országokból érkezők aránya.
Egy 2000/2001. tanévben folyt kuta-
tás szerint (Vámos, 2003) a nem szom-
szédos országból valók legtöbbje
Ázsiából (67,4%) és az európai uniós
tagállamokból származik (20,7%). Ke-
vesen vannak az amerikai kontinensről
(6,0%), Európa nem uniós államaiból
(5,5%) és Afrikából (0,5%). Ausztrália
és Óceániából a vizsgált tanévben 2 fő
érkezett. A gyermekek mintegy 70 ál-
lamból származnak, s - a magyart
nem számítva - 44 nyelvet tekinte-
nek anyanyelvnek. Vannak köztük
ún, világnyelvek (például angol, francia,
arab), nálunk kevéssé beszélt nyelv
(például svéd, cseh) vagy ritka nyelvek
(például pastu, azeri) ("Nemigen volt
probléma vele. Egy időben valami fur-
csa neuü ételt hozott be, aminek a sza-
ga irritálta a többieket. Finoman meg-
mondtam neki. Többet nem hozta be,
s nem is volt semmi gond touább"=
osztályfönök, középiskola).

Az iskolák többsége nem tudja le-
hetővé tenni, hogya külföldi tanulók
tanulhassák anyanyeluüleet. Azoknak
a tanulóknak könnyebb a helyzetük,
akik valamelyik, Magyarországon ide-
gen nyelvként tanulható nyelvet beszé-
lik anyanyelvként, de ebben az eset-
ben is a magyar anyanyelvű tanulókkal
közös csoportban vannak, ahol - ér-
telemszerűen - idegen nyelvtanítási
módszerekkel tanítják őket: sokan
ténylegesen csak ücsörögnek az órán
(,Még örültünk is neki, jót tesz majd
a csoportnak, hadd beszélgessenek vele a
tobbiele" - nyelvtanár, általános iskola).

Hazánkban hat idegen nyelvre (an-
gol, francia, német, olasz, orosz, spa-
nyol) és a latinra, továbbá a nemzetisé-
gek nyelveire (görög, horvát, német,
román, szerb, szlovák, szlovén) létezik
kidolgozott központi tanterv. Az iskolák
ezen túl, bármely más nyelv tantervét
elkészíthetík, és beépíthetik a pedagó-
giai programjukba. A nyilvántartás sze-
rint ilyen egyedi tanterv szerint oktat-
ják a japán nyelvet 11 iskolában, a finn
nyelvet 6 iskolában, a héber és a len-
gyel nyelvet 3-3 iskolában, a portugált
2 iskolában, a holland és a svéd nyel-
vet 1-1 iskolában (KIR STAT, 2002).
Tehát. akiknek anyanyelve kevéssé
ismert vagy kifejezetten ritka nyelv,
azoknak kevés az esélyük arra, hogy
anyanyelvükkel iskolai környezetben
találkozzanak, s alig van mód arra,

hogy a származási országuk kulrúráiával
kapcsolatos ismereteiket megtartsák.
bővítsék.

Magyar nyelv tanulása
idegen nyelvként,

Magyarország civilizációja
A hazánkban tanuló külföldiek két nagy
csoportra oszthatók: magyar és nem ma-
gyar anyanyelvCíekre. Noha az utóbbiak
többen vannak, az iskolákban alig van
lehetőség a magyar nyelv tanulására
idegen nyelvként ("Előbb vagy utóbh
megtanulnak magyarul, ragad rájule"-:
osztályfőnök, általános iskola). Ahol ezt
fontosnak tartják, és a lehetőségek is
adottak, például a menekülttáborok
mellett vagy tömbben élő külföldiek kö-
zelében, ott egyéni foglalkozások for-
májában, szakkörben folyik, ritkán óra-
rendbe illesztve (csatlakozó órában),
gyakrabban összevont csoportban, tan-
óra után, házilag készített tananyagok-
ból és taneszközökból ("Nekem főleg
magyar nyelv nehéz, sok szó nem értem
mit mond" - 9 éves mongol kislány).
Ritkán foglalkozik velük e speciális fel-
adatra képzett tanító vagy tanár, általá-
ban a magyar nyelv és irodalom szakos
pedagógus látja el az órákat. A magára
hagyott kommunikáció, az esetleg gyer-
meknyelv által vezérelt spontán nyelv-
fejlődés nehézséget okoz a tantárgyak
tanulása terén. A hiányok gyorsan hal-
mozódnak, a lemaradás, leszakadássá
válik. A leudarc demotiváló hatása
nem csak tanulással szembeni ellen-
szenvet, sőt dacot válthat ki, hanem el-
lenségessé teheti a gyermeket a magyar
nyelvvel, új vagy átmeneti hazájával
szemben is.

A kutatás szerint sem önálló, sem in-
tegrált tantárgyként nem tanítják a kül-
földieknek Magyarország kultürd-
ját, civilizációját, nem áll rendelke-
zésre tanterv sem, s nincsenek tan-
könyvek, taneszközök. Így a magyar
kultúrával való ismerkedés informális
módon megy végbe. A hiányos tudás
beilleszkedési problémákat vethet fel,
fenntartja az idegenségérzést, sőt, a fe-
lületes tapasztalat téves képzetekhez
vezethet, gyorsíthatja, súlyosbitatja a
kultúrsokk kialakulását.

Felelős szerkesztő: dr. Tóth Judit
Felelős kiadó:

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

Nyomós: Nagy és Iórso Nyomda
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A Nemzeti Civil
Alapprogram végrehaitása

Megjelent a 2003 évi L törvény vég-
rehajtását szolgáló 160/2003. (X. 7)
korrnányrendelet, amely szabályazza
ct program tanácsának megválasztására,
a civil szcrvezcti képviselők jelölésére.
az elekton rendszerre vonatkozó kér-
deseket. A rendelet melléklete tartal-
mazza azt a nyilatkozatot, amelyet az
érdekelt civil szervezetek kítöltve jut-
tathatnak el a kancelláriaminiszter fel-
hívásában megjelölt címre.

A rendelet megszabja az alapprog-
ramból elnyerhető támogatások rendjét
is (többek között, hogy milyen okmá-
nyokat kell becsatolni), bár konkrétu-
mokat a pályázati felhívás fog tartal-
mazni. Nem részesülhet támogatásban
például az a szervezer, amelynek lejárt

köztartozása van, valótlan adatot szol-
gáltatott vagy a korábban kapott támo-
gatást más célra használta fel. A kizárt
szervezetekról az alapprogram titkár-
sága nyilvántartást vezet. Az elnyert
támogatásról szerzódést kell kötni,
amelynek kötelező elemeit szabályozza
a rendelet. A szabályszerű felhaszná-
lást a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
a Számvevőszék is ellenőrizheti.

A rendőrségi fogdában lévők iogai
A fogdában lévőkre vonatkozó szabá-
lyokat módosította a 42/2003. (X. 3.)
BM rendelet.

Így novembertől a fogva tanott bizton-
sági felügyelet mellett, ellenőrzés nél-
kül tarthat kapcsolatot a védőjévei ,
a fogva tartás alapjául szolgáló ügyben
eljáró jogi képviselőjével, az ENSZ Em-
beri Jogok Bizottságával, az Emberi Jo-
gok Európai Bizottságával és Bíróságá-
val, a kínzás és az embertelen vagy
megalázá bánásmód megelőzésére
alakult bizottság tagjaival, továbbá a
magyar jogszabályok által az emberi,
állampolgári jogok védelmére feljogo-
sított szervezet tagjaival.

Ugyanakkor csak biztonsági fel-
ügyelet mellett, a fogva tartás alapjául

Szociális biztonsági egyezmény Kanadával
Kihirdették a még 2002-ben aláírt és októberról alkalmazandó egyezményt
(2003 évi LXIX. törvény), amelynek éneimében - az egyenlő bánásmód elve
alapján -- lehetövé válik a megszerzett jogok és ellátások átvitele, beszámítása
és érvényesítése a két állam között. Aki például Magyarországon fizetett nyug-
díjjárulekot. majd Kanadában is dolgozott, az mindkét országban szerzett
jogosultságát megorzi, és egybeszámítva kaphatja meg a nyugdíját (összeszá-
rnítás) Az egyezmény a két ország közötti vándorokat, például a hazatelepülő
magyarokat kedvezően érinti, és számukra itt Magyarországon is folyósítják
az ellátást. Az ügyintézéshez a lakóhely szerinti nyugdíjigazgatósághoz lehet
fordulni, cs nem kell az iratokat hitclcsíttetní.

szolgáló eljárást folytato szerv képvi-
selőjével történt előzetes egyeztetés
szerinti időpontban, ám ellenőrzés nél-
kül tarthat kapcsolatot hazája Magyar-
országon akkreditált diplomáciai, kon-
zuli képviselőjével, ennek hiányában
olyan állam képviselőjével, amely érde-
kei képviseletét ellátja, vagy vallásgya-
korlás céljából az egyház (felekezet)
képviselőjével. Ezekre a kapcsolatfel-
vételekre rendőrségi hivatali munlea-
időben kerülhet sor, kivéve, ha a vé-
dővel való megbeszélés olyan eljárási
cselekmény megtétele érdekében szük-
séges, amelynek elmulasztásahoz jog-
következmény fűződik. A távbeszélőn
való érintkezés csak a fogva tartást
végrehajtó szerv által biztosított készü-
léken, a fogva tartott költségén lehetsé-
ges úgy, hogya hívásr a fogva tartást
végrehajtó szerv képviselője kezde-
ményezi. A rendeletet e szakaszaból
a módosítás nyomán kimarad, hogy
"a védővel való beszélgetés nem ellen-
őrizhető".

További kedvezőtlen változás, hogy
míg fé5szabályként a fogva tartott által
írt, illetve a részére érkezett levelet leg-
késöbb a második munkanapon továb-
bítani, illetve kézbesíteni kell, addig az
idegen nyelven Ír1 leveleket, a bizton-
sági ellenőrzésre tekin tettel, csak négv
napon belül kell továbbítani a cimzeu-
hez. Ilyen sok a külföldi a fogdákban,
vagy ilyen kevés a nyelvtudó rendőr?



A Büntetö törvénykönyv (Btk.) 269.
§-a, amelyet rövidesen módosítani fog
az Országgyűlés, rendeli büntetni
a faji, vallási, et nikai közösség elleni
izgatást.

Btk. 269. § Aki nagy nyilvánosság előtt
a) a magyar nemzet,
b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallá-

si csoport vagy a lakosság egyes
csoportjai ellen gyűlöletre uszít,
bűntett miatt három évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.

E tényállás pontos tisztázása érdeké-
ben elkerülhetetlen a véleménynyilvá-
nítás szabadságának és a gyűlöletre
uszításnak az egyértelmű és félreért-
hetetlen elhatárolása. Ezért állást kell
foglalni abban, hogy hol húzódik az a
határ, amely a közösség elleni izgatást
felismerhetően elhatárolja a vélemény-
nyilvánítás szabadságának alkotmányos
jogától. Ez utóbbinak a jogát az Alkot-
mány 61. § (1) bekezdése alapvető al-
kotmányos jogként rögzíti, de a Polgári
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyez-
ségokmányában mint korlátozható sza-
badságjog szerepel. Sem az Alkot-
mány, sem pedig az egyezségokmány
nem tesz különbséget aszerint, hogy
a kinyilvánított vélemény pozitív vagy
negatív, és az valakinek vagy vala-
kiknek sérelmet okozhat-e, vagy sem.
Az egyezségokmány 19. cikke szerint:
..Mindenkinek joga van szabad véle-
ménynyilvánításra, ez a jog magában
foglalja nundenfajta adat és gondolat
terjesztésének a szabadságát is."

Ugyanakkor az egyezségokmány 20.
cikkének (2) bekezdése határozottan
rögzíti, hogy "tölvényben kell megtil-
tani a nemzeti, faji vagy vallási gyűlölet
bármilyen hirdetését, amely megkü-
lönböztetésre, ellenségeskedésre, vagy
erőszakra izgat". Az 1969. évi 8. tör-
vényerejű rendelettel kihirdetett, a faji
megkülönbözetés valamennyi formá-
ját tiltó egyezmény 4. cikke szerint
a részes államok "törvény által bünte-
tendő cselekménnyé nyilvánítják a faji
felsőbbrendűséget vagy a gyűlöletre
alapozott eszmék terjesztését, a faji
megkülönböztetésre való izgatást, vala-
mint bármely faj, vagy más színű, vagy
más etnikai származású személyek
csoportja ellen irányuló minden erő-
szakos cselekedetet, vagy arra való
izgatást, továbbá a fajgyűlölő tevékeny-
ség mindenfajta támogatását, annak

2

A rasszista beszéd
anyagi támogatását is beleértve". To-
vábbi rendelkezést tartalmaz az Em-
beri Jogok Európai Egyezményének
X. cikke, amely első pontjában leszö-
gezi: "Mindenkinek joga van a véle-
ménynyilvánítás szabadságához. E jog
magában foglalja a véleményalkotás
szabadságát és az információk, eszmék
megismerésének és átadásának szabad-
ságát, országhatárokra tekintet nélkül
és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv-
nek joga lenne beavatkozni."

Ezeknek a kötelezettségeknek csak
részben tett eleget a szabályozás, sőt
az Alkotmánybíróság egy részét már
meg is semmisítette alkotmányelle-
nesség miatt.

A kormány által benyújtott módosí-
tási javaslatot a Társaság a Szabadság-
jogokért (TASZ) civil szervezet érté-
kelte. Álláspontja szerint a vélemény
tartalma alapján - például mert az ér-
téktelen vagy hamis, továbbá mert
elvben alkalmas a gyúlölet keltésére,
a hallgató ban negatív érzelmeket kelt -
nem korlátozható a vélemény kinyil-
vánítása.

A büntetőjogi eszközök bevetése a
vélemény kinyilvánításával szemben
csak akkor alkotmányos, ha a közlés
magában hordozza a tényleges veszélyt,
hogy gyűlöletet vált ki, a gerjesztett
indulatok nyomán a célba vett cso-
port elleni cselekvő fellépésre, fizikai
erőszak alkalmazására, megfélemlí-
tésre, megalázásra, diszkrirninálásra
késztet. Az ilyen korlátozásnak is
meg kell felelnie a jog kiszámítható-
ságára, előre láthatóságára vonatkozó
követelményének. Mivel ez igen ko-
moly mérce, nem véletlen, hogy 1992
óta csak nagyon kevés elmarasztaló
bírósági döntés született, hiszen a vé-
leménynyilvánítást érintő büntetőjogi
korlátozásnak csak az elengedhetet-
lenül szükséges mértékre, az elérendő
céllal arányban állónak és hathatósnak
kell lennie.

A módosítás (1) bekezdésében a
"gyűlöletre uszítást" a "gyűlöletre izgat,
vagy erőszakos cselekmény elköveté-
sére hív fel" fordulatra váltja fel, noha
az Alkotmánybíróság határozatai alap-
ján [12/1999. (V 21.) és 30/1992. (V 26.)
AB határozat) a büntethetőség feltétele
a "gyülöletre uszítás", azaz nem általá-
ban véve a gyűlöletkeltés. Az uszítás
ugyanis támadásra irányuló mozgósí-
tást, aktivitást foglal' magában, eltéröen
az izgatásról. Az uszítást felváltó izga-
tás a szólásszabadságot a szükségesnél

jobban korlátozza, és ezzel alkotrná-
nyosságí gondot okoz. További problé-
mát vet fel az "erőszakos cselekmény
elkövetésére hív fel" fordulat. Ezzel
ugyanis egyfelől még nem áll fenn
az Alkotmánybíróság által megkivánt
módon az erőszakos cselekmény nyil-
vánvaló és közvetlen veszélye, másfelől
nem szól a felhívás következményérőL
azaz a közlést a tartalma alapján tenné
büntethetővé, ami alkotmányellenes-
nek tűnik.

Hiányzik a megfogalmazásból a köz-
nyugalom veszélyeztetése, így tehát
a módosítás a szólásszabadsághoz fű-
ződő alkotmányos jog aránytalan kor-
látozását jelenti. A gyűlöletre izgat
megvalósításához még erőszakos cse-
lekményre felhívás sem szükséges.

Mint látható, az uszítás és az izga-
tás, a gyalázkodás nem szinonimák.

A módosítás (2) bekezdésében utal
az emberi méltóság védelmére az illető
hovatartozásának becsrnérlésével, meg-
alázó kifejezések használatával, illetve
az alsó- és felsőbbrendűség hirdetésével
szemben.

Ugyanakkor kifogásolható, hogya
bűncselekmény olyan fejezetben van
a Btk.-ban, amely a közrendct, köz-
nyugalmat és nem az emberi méltóságot
kívánja védeni. Így a megfogalmazott
tényállás egyfajta politikai vélemény-
bűntett lesz, noha az Alkotmánybíróság
kimondta, hogy a szabad vélcmény
kinyilvánításához való jog a véleményt
annak érték- és igazságtartalmára te-
kintet nélkül védi.

Az idézett nemzetközi egyczmé-
nyeknek a harályos I3tk.-ban foglaltak
megfelelnek. A TASZ pedig az említett
alkotmányossági kifogások miatt java-
solja a telvezett módosítás visszavoná-
sát, mert , büntetőperekkel a rasszista
beszédet nem leher kiszorítani a nyil-
vánosságból. Amíg vezető politikusok
kódolt rasszista nyelvet beszélhetnek
- márpedig a kódo It beszédet a bün-
tetőjog nem tudja üldözni, különösen
nem, ha a megszólaló befolyásos köz-
szereplő -, addig a nyílt rasszizmus is
jelen lesz a közbeszédben. A rasszista
beszéd leküzdése nem büntetőjogi,
hanem politikai kérdés. Álláspontunk
szerint a Kormánynak, a korrnánypár-
toknak és a közvélemény demokratikus
érzelmű részének elégséges politibi
eszközök állnak rendelkezésére. hogy
a rasszista beszédet megbelvegezzék
és ciszigeteljék. Ezeket az eszközöket
kell igénybe venni."
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Szinte üresek a menekülteket befogadó állomások
Az idén 60 százalékkal esett vissza a
menedéket kérők száma, az 1700 férö-
helyen ma 600 menedéket kérő tartóz-
kodik a három befogadóállomáson
(Magyar Hírlap, 2003. október 11.)

A befogadóállomások kihasználtsága
30 százalékos. A tavalyihoz képest 20
százalékkal csökkent az illegálisan be-
utazók száma is, akiknek ugyan 2002-
ben mintegy 80 százaléka eltúnt az állo-
másokról, de akiknek további sorsáról
pontosan nem lehet tudni: vajon hány-
nak sikerült tovább utaznia, hányan
vannak ma is itt, esetleg hányan tértek
haza? A nyilvántartás és a határellenőr-
zés tehát nem hézagmentes.

A határőrség idegenrendészeti és
szabálysértési főnöke felhívta a figyel-

met arra, hogy az uniós csatlakozással
ennek a lazaságnak vége lesz, mert a
kérelmezőket tenyér- és ujjnyomat-
adattáruk alapján azonosítják. Így ki-
derül, hogy ki melyik tagállamban járt
már, és oda - hacsak a közösségi jog-
ból más nem következik - visszaküldik
az illetőt. Szakértői becslések szerint ez
az intézkedés nálunk 30 százalékos
növekedést fog jelenteni.

Az ENSZ pozsonyi menekültügyi
kirendeltsége szerint még nagyobb is
lehet az arány, mert a Szlovákiában
menedéket kérők 90 százaléka Magyar-
országon keresztül lép be hozzájuk.
A visszakapott menedékkérőkkel szem-
ben érdemben le kell folytatni az eljá-
rást (még ha rövidítve is), hacsak nem

Munkavállalás az Egyesült Királyságban
A Millenáris parkban 2003. október
4-5-én rendeztek civil szervezeti hét-
végét, amelyet elég szerény számban
látogattak, hiszen nem volt semmiféle
felfedezhetö iránya, célja. Volt ott
skót néptándanítás, olasz kávékósto-
lás, állami gondozott gyermekek ver-
seinek bemutatása és például informá-
ciók arról, hogy az EU-csatlakozás
elött és után hogyan lehet munkát vál-
lalni az Egyesült Királyságban. Ez
utóbbit foglaljuk össze röviden.

A csatlakozás előtt fő szabálya munka-
vállalási engedély beszerzése, amelyet
a munkáltató szerez be és juttat el a
munkavállalóhoz. Ezt a határon való
belépéskor fel kell mutatni. Engedély
alá tartozik a nyári munka, a mezőgaz-
dasági tevékenység is (gyümölcssze-
dés, állatgondozás), sőt ezt a fajta ter-
vezett munkavállalást a sok jelentkező
miatt már az előző év őszén be kell je-
lenteni. Szakmai gyakorlat esetén a
Training and Work Experience (T\X1ES)
engedélyt kell meg kérnie a munkálta-
tónak, a potenciális gyakornok pedig
közvetítöí díj ellenében ilyen közvetí-
téssel foglalkozó cége ken , nyelviskolá-
kon keresztül találhatja meg a kapcso-
latot egy-egy munkáltatóval. Mód van
engedély nélkül is munkát vállalni.
Ha valaki diák (legalább fél évig nyelv-
iskolában, egyetemen stb. kint tanul,
és heti óraszáma eléri a 15 órát), akkor
a szünidejében vagy (heti 20 órás tanu-
lás esetében) a tanév során dolgozhat.

A kínálatról bővebb információ ta-
lálható a www.englishinbritain.co.uk
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és www.educatíonuk.org címen. Lehet
önkéntesként is dolgozni engedély
nélkül különböző bejegyzett alapít-
ványoknál (például adminisztrációs
munka), amelyért szállás, ellátás,
esetleg zsebpénz jár. Ehhez a határon
be kell mutatni a szervezet meghívó-
levelét.

A 17-27 év közötti fiatal "házicselé-
dek" (" au pa ir") legfeljebb két évre
vállalhatnak engedély nélkül családnál
munkát (gyermekfelügyelet, háztartási
munka), ha bemutatják a családtól ka-
pott meghívólevelet, amelynek min-
den fontos adatot tartalmaznia kell
(hol, mennyi időre, napi hány óra
munkára, mennyi szabadidővel, zseb-
pénzzel honorálja a munkát a meghívó
család).

A csatlakozást követően sokkal egy-
szerűbb lesz a dolog: csupán regisztrá-
cióra lesz köteles a potenciális magyar
munkaerő. Állásokat az interneten,
újságokban böngészhetünk. 'Iovábbi
információk érhetők el a következö
honlapokon: www.britishcouncil.hu
vagy www.britnagykovetseg.hu.

kerül sor a toloncegyezmények alkal-
mazására a nem EU-országokkal.

A menedéket kérelmezőknek tehát
csak egyetlen megoldás marad: illega-
litásban maradni, és nem kérni rnene-
déket olyan országban, ahol nem akar-
nak menekültek lenni. Ekkor ugyanis
nem vesznek tőlük tenyér- és ujjnye-
matot, s így nem is lesz minek alapján
azonosítani és visszaküldeni őket.
A macska-egér harcnak tehát nem lesz
vége, csak újabb szakasza kezdődik
majd, érdemi eljárás vagy akár uniós
kvótarendszer kialakítása helyett.

Vízummal
Magyarországra

2003. október 9-én került sor a ma-
gyar-ukrán vízumegyezmény aláírására.
E szerint novembertől ingyenesen, öt
évig érvényes vízummal utazhatnak ide
az ukrán állampolgárságú család- és ro-
konlátogatók, sírgondozók, közéleti és
egyházi személyek és nyugdíjasok, míg
a magyarok vízum és egyéb kötöttség
nélkül léphetnek be Ukrajna területére.
Nem kell tehát meghívólevél, szállás-
foglalás vagy egyéb okirat (voucher)
a kiutazóknak.

A tervek szerint a vízumot öt nap
alatt állítják ki, hacsak nem sürgős ügy-
ről van szó, mert akkor azonnal. Ha-
sonló tartalmú megállapodás jött létre
szeptember 9-én Szerbiával és Monte-
negróval, mert öt évig érvényes, több-
szöri beurazásra, elsősorban család- és
rokonlátogatásra szóló vízumot kaphat-
nak az ottani beutazók (Népszabadság,
2003. október 10.) Az anyagi fedezetet
persze nunden esetben igazolni kell
(1000 forint/fő beutazásonként)

A szakértők szerint azonban ennek
hatására sem fog megszűnni az illegális
munkavállalás. üzletelés hiába remélik
ezt a döntéshozók.
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A csehszlovákiai magyarok kárpótlása
A korábbi (sehszlovákiából Magyar-
országra menekültek, illetve az áttele-
pítettek kárpótlást kértek Magyar-
országtóI. Igazukat az Alkotmánybíró-
ságon keresték, és nemcsak erkölcsi
gyözelmet arattak, hanem anyagi
ellentételezést is kaphatnak, miként
az Alkotmánybíróság ezt elrendelte
[4S /2003. (IX. 26.) AB határozat].

A beadványt tevők támadták a Cseh-
szlovákiában társadalmi tulajdonba
vett vagyontárgyakért kártalanítást el-
rendelő 17/1964. (VIlI. 8.) kormány-
rendeletet és a végrehajtásáról szóló
9/1964. (VIlI. 8.) PM rendeletet. Kezde-
ményezték az onnan áttelepített ma-
gyarok és örököseik teljes kártalanítását
kimondó szabályok hiánya miatt az
állam elmarasztalását, hiszen az Alkot-
mány 13. §-a is kirnondja, hogy bizto-
sítani kell a tulajdonhoz való jogot,
mivel kisajátítani csak kártalanítás mel-
lett lehet. A részben titkos államközi
megállapodások nyomán a korábbi
kárpótlási törvények nem nyújtottak
orvoslást a panaszosok szerint a Cseh-
szlovákia elhagyására kényszerült sze-
mélyek termóföldtulajdonáért.

A két ország között 1946-ban meg-
állapodásszólt a lakosságcseréről
(J 946. évi XV törvény), amely a Ma-
gyarországon állandó lakóhellyel ren-
delkeze cseh és szlovák nemzetiségű
személyek Csehszlovákiába való átte-
lepülését biztosította. Az egyezmény
kimondta, hogy az innen áttelcpíten-
dőkkel azonos számban magyar nem-
zetiségűeket telepítenek át Magyar-
országra. akiknek a névjegyzékét a
csehszlovák hatóság közli. Az ottani
magyarok a csehszlovák elnöknek
a csehszlovák állampolgárságról szóló

1945. augusztus 2-i rendelete értelmé-
ben elvesztették csehszlovák állam-
polgárságukat. Ezenfelül áttelepítik
Magyarországra azokat a magyar nem-
zetiségű személyeket is, akik a Szlo-
vák Nemzeti Tanács 1945. május 15-i
rendeletében meghatározott bűncse-
lekményeket követtek el. Ugyanakkor
a magyar kormány arra körelezte ma-
gát, hogy befogadja az így áttelepített
személyeket, és ennek révén ezek az
emberek magyar állampolgárrá vál-
nak, ha még nem azok. Ugyancsak
mentesültek Csehszlovákiával szem-
ben minden állarnpolgári kötelezett-
ség alól, és fordítva, Csehszlovákia is
mentesült velük szemben mindenféle
kötelezettségtől. Az áttelepülők nem
vihettek magukkal olyan iratanyagot,
okiratokat, okmányokat, amelyek a
kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági
vállalatok zavartalan működéséhez
szükségesek, vagy amelyek az elha-
gyott állam területén maradt ingatla-
nokra vonatkoztak. Miért? Mert az el-
hagyott ingatlan az államra szállt, és
annak a kártérítésnek az összegét a tu-
lajdont szerző állam részéről a vegyes
bizottságnak kellett megállapítania.
Nem tartozott azonban ide az 50 hek-
tárnál nagyobb ingatlanért a kártalaní-
tás (nyilván, mert az ilyen módosabb
paraszt úgyis kulák, érte nem kár). Ki-
mondták, hogya kártérítés kifizetésé-
ról, mintegy annak az egyenlege alap-
ján, később fognak megállapodni.

A lakosság csere hazai végrehajtásá-
ról az 5.300/1947. M.E. rendelet szólt,
amelyből kiderült, hogya Csehszlová-
kiából áttelepítettek számára lakóépü-
leteket és mezőgazdasági ingatlanokat
adtak használatba, ideiglenes jelleggel,
amelyek területe családonként legfel-
jebb 15 kataszteri hold lehetett. A kár-
talanítás számukra is elmaradt.

Venezuelai magyarok
A Hegyuidélz (2003. szeptember 24.) újságírója beszélgetett a venezuelaí nagykövet
asszonnyal, aki életének fóbb állomásai között tartja számon itteni tevékenységét,
a két ország közörti kapcsolatok erősítését. Mint mondja, már kislány ként hallott
Budapestról, "tudtam, hogy ott folyik a Duna. Eddigi életemben sok várost láttam,
de Budapest ott van a legszebb öt között, Minél többet vagyok itt, annál több szép-
ségét fedezern fel. A külügyben volt egy kollégám, aki magyar származású, büszke
volt magyarságára, tartotta a kapcsolatot a Venezuelában otthonra talált magyarok-
kal. Mert sok magyar él nálunk, Caracasban, megbecsült emberek, dolgoznak, ösz-
szejárnak, klubokat tartanak fenn. !. ..l Budapesten három évtizede van diplomáciai
képviseletünk, ám sajnos a magyarok pár éve anyagiakra hivatkozva bezárták
a caracasi külképviseletet. Célom ennek visszaállítása, elfogadtatása, aminek több
oka is van. Egyrészt emberi: megható, ahogy a kint élő magyarok hazájuk nemzeti
kultúráját őrzik. Éltetik elődeik őrökét, számukra nagyon fontos lenne a venezuelai
magyar külképviselet. Van gazdasági indok is: az önök országa EU-tag lesz, és
lényeges lehet a szoros kapcsolat Latin-Amerika egyik meghatározó országával."
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1964-ben a két állam megállapodott
az addig rendezetlen kártérítési kérdé-
sekről, cle ezt 1991-ig nem hozták nyil-
vánosságra. A Pénzügyminisztérium és
a Külügyminisztérium 8001/1991 (PK
16.) együttes tájékoztatóban tette köz-
zé a két kormány között az ingatlanok-
kal kapcsolatos egykori jegyzóköny-
vet. Az nem említi kifejezetten a lakos-
ságcsere-egyezményt, hanem minden
utalás nélkül rendelkezik a csehszlo-
vák területen lévők ingatlanvagyoná-
ról, ráadásul az egyezményról eltéró
kategóriákat használva. A csehszlovák
kormány húszmillió koronát fizetett.
amellyel megváltotta az összes köve-
telést, legyen szó magán- vagy jogi
személyekről. A magyar fél pedig vál-
lalta, hogya magyar területen lakó pol-
gárok kártalanítását maga hajtja végre.
A jegyzőkönyv végrehajtását segítette
a 18/1965. (X. 17.) kormány rendelet is.

A Csehszlovákiából áttelepítert ma-
gyar nemzetiségű személyek 50 hektárt
meg nem haladó nagyságú mezőgaz-
dasági rendeltetésű ingatlanaik elvesz-
téséért a magyar állam magatartása
miatt nem kaptak kártalanírásr annak
ellenére, hogy az 1946. évi egyezmény
a csehszlovák állam által a magyar
államnak fizetendő kártalanítási kötc-
lezettséget kimondta.

Az első és a második kárpótlási tör-
vény alapelve volt, hogy a társadalom
igazságérzete mellett tekintetbe kell
venni annak teherbíró képessegér. to-
vábbá a kárpótlás ra senkinek sincsen
alanyi joga, mert a jogalkotó erkölcsi
megfontolások alapján, méltányosság-
ból döntött a kárpótlásról. A más álla-
mok által a magyar állampolgároknak
okozott kárért a hazai helytállás csak
akkor merül fel, ha a magyar állam
nemzetközi szerzódéssel mondott le a
magyar állampolgárok vagyoni jogai-
ról. Így nem ítélte az Alkotmánybíró-
ság alkotmánysértőnek. hogy sem az
első, sem a második kárpótlási törveny
nem terjedt ki a Csehszlovákiából áue-
lepültekre, mert a kérdés más jogsza-
bályban is rendezhető. Mivel azonban
ez a jogszabály nem szülctetr meg. az
Országgyűlés alkotmányos mulaszrása
megállapítható. Ezért kötelezte az Al-
kotmánybíróság a parlamentet. hogy
legkésőbb 2004. június 30-ig tegyen
eleget jogalkotói fe/adatainak: rendel-
kezzen a Csehszlovákiából áttelcpített
magyar nemzetiségli személyek Cseh-
szlovákiában lévő, de 50 hektárt meg
nem haladó, mezőgazdasági rendelte-
tésű földjeik tulajdonjogának elvonása
miatti kárpótlásáról.
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Rádai Eszter Kőszeg Ferenccel készített
beszélgetésében (Élet és Irodalom,
2003. október 10.) kitértek a külföl-
diek jogaira, helyzetére vonatkozó,
szinte kilátástalan harcra, annak örö-
kösen ismétlődő kudarcaira is. Ebből
idézünk.

..- Visszatérve a Helsinki Bizottságra.
ez már a második kormány, amelynek
az emberi jogok iránti elkötelezettségé-
ról vagy éppen közömbösségéről sze-
rezbet tapasztalatokat ennek a szerue-
zetnek a vezetőjeként. Van-e Lnyeges
leúlonbség ebben a jobboldali és a bal-
oldali kormányok politikája között?

- Ha eltekintünk a politikai retoriká-
tól, gyakran nem szárnít, melyik párt
van kormányon. Az apparátusoknak
olyan hatalmuk és erejük van a rájuk
vonatkozó jogszabályok kialakításá-
ban, hogy az akaratukat - a kormány
összetételétől függetlenül - keresztül
tudják vinni. Ahogy Sajó András mond-
ta: nálunk a tűzoltózenekarokról szóló
törvényt a tűzoltózenekarok alkotják.
Értsd: a zenekar és nem a zenehallga-
tók érdekei szerint.

- ( . ./ a többség teljesen rendjén-
valónak tartja a dolgot a rend és a
teozbiztonság érdekében, ahogy az
illegálisan érkező kü/földiekfogva tar-
tását is támogatja a leozhcmgulat.

- A menekültellenes hangulat alaku-
lásában megítélésem szerint megha-
tározó szerepe volt a politikusok és
a rendvédelmi szervek retorikájának.
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordu-
lóján menckültbarát közhangulat volt:
nemcsak az Erdélyból érkező magyaro-
kat fogadták szeretettel, de a jugoszlá-
viai háború elől meneküló horvátokat is,
pedig akkor háromszor annyian érkez-
tek rövid idő alatt, mint az azóta eltelt tíz
évben. A légkör akkor kezdett megvál-
tozni, amikor Boross Péter belügymi-
niszter kijelentette, hogy Magyarország
megtelt. és a külföldiekkel mindig csak
baj V;'II1. Az emberek félnek azoktól,
akiket mindig csak jogellenesen Ma-
gyarországon tartózkodó külföldieknek
neveznek. A rnenekültckkel való em-
bcrséges bánásmódc: 1956 után, de a
következö évrízedel -n is a magyarok

Beszélgetés egy iogvédövel
tízezrei tapasztalhatták a nyugati világ
országaiban. Ezzel szemben a Koszovó-
ból menekülőket botrányos körülmé-
nyek között tartották fogva a határőrség
győri és szombathelyi közösségí szállá-
sán, minthogy a szerb hatóságok a ma-
gyar belügyi szervek kérincsélése elle-
nére sem fogadták vissza őketjugoszlá-
viába. Már egy jó hete folyt Szerbia
bombázása, amikor valaki észbe kapott:
miért is tartjuk mi fogságban ezeket a
derék albánokat, akiknek a felszabadí-
tásáért a szövetségeseink háborút indi-
tottak? Egyszerre kiderült, hogy az ille-
gális migránsok valójában védelemre
szoruló menekülók, és egyik napról
a másikra szabadon bocsátották őket.
A többségük nyomban át is ment Auszt-
riába. Mert egy emberséges vonása
azért van a magyar menekültpolitiká-
nak: egyáltalán nem bánja, ha a rnene-
külők eltűnnek.

- Azon dolgozna a magyar idegen-
rendészet, hogya menekülők lehetőleg
minél többen - persze illegálisart -
menjenek tovább?

- A magyar hatóságok óriási hévvel
hirdetik a küzdelmet az embercsempe-
szet ellen, ami valóban aljas dolog, hi-
szen hasznot húz mások kiszolgáltatott
helyzeteból. Csakhogy a tálibok elől
vagy Szaddám Huszein elől ember-
csempészek nélkül aligha tudott volna
bárki is Európába menekülni. 1944-
ben jobb volt? Aki pénzért elbújtatott
egy zsidót, vagy aki azt mondta: én be-
csületes ember vagyok, nem fogok
nyerészkedni a maga szenvedésén,
menjen csak be a gettóba? Ha a me-
nedékkérőknek legalább a felét az
embercsempészek nem szállítanák
tovább, a menekültellátó rendszer he-
teken belül összeomlana. Csak az a
kérdés, mi lesz az unióban, ha valóban
alkalmazni fogják azt a szabályt, hogy
a kérelmezőt vissza kell küldeni oda,
ahol a kérelmét ujjnyomata levétel évei
nyilvántartásba vették. Akkor talán
mégis tudomásul kell majd venni,
hogy vannak rnenekültek, akik akarva-
akaratlan itt maradnak, tehát valaho-
gyan gondoskodni kell róluk, hiszen
dolgozniuk, lakniuk kell Eddig ilyen

Vándorgyülés
A Magyar Jogászegylet éves vándorgyülésére 2003. október 1O-ll-én került sor Pécsett, a jogi karon.
A megszépült egyetemi épületben több szekcióban folyt o vita. Az önkormányzatok és oz EU-csatlakozás
kérdéseivel foglalkozó szekcióban dr. Orova Márto, oz Európai Integrációs Hivatal helyettes vezetője
(Belügyminisztérium) néhány példával világította meg előadásában, hogy helyi szinten milyen jogalko-
tási, hatásköri változásokra kell felkészülni. Ezek sorában említette, hogy a tervek szerint a személyek
szabad mozgósával jóró szeelélis feladatokat - az egyik döntési változat szerint - kiveszik a helyi ön-
kormányzatok kezéből, és az Egészségügyi, Szociális és (saládügyi Minisztérium által felügyelt és finan-
szírozott programként, ellátásként szerveznék meg. A központi szervek ugyanis most döbbentek rá, hogy
helyi szinten ehhez nincs megfelelő nyelvtudás, szakértelem, tervezhetö fedezet.
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problémát legfeljebb a vajdasági ma-
gyarok okoztak, akik nem tudtak, oly-
kor nem is akartak sem továbbmenni.
sem hazatérni aszülőföldjükre.

- Akkoriban azt kérdezte egy cikké-
ben: miért csak addig fontos nekünk a
határon túli magyar, amig ténylegesen
a határon túl van?

- A nagyfai börtönben, ahol akkori-
ban az idegenrendészeti őrizetbe vett
külföldieket tartották fogva. mondta el
egy vajdasági magyar, hogy a koszovói
albánok kétségbe vonták, hogy ők
magyarok. "Hogyan lehetnének magya-
rok Magyarországon idegenrendészeti
órizetben?« - kérdezték. 1997-ben meg-
szűnt a volt jugoszláviából Magyar-
országra menekültek ideiglenes védel-
me, az úgynevezett menedékes status.
A horvátok, bosnyákok hazatértek, de
Kis-jugoszlávia állampolgárait orszá-
gunk hatóságai nem engedték be az
országba. A vajdasági magyarok egy
része időközben megszerezte a beván-
dorlási engedélyt, másoknak mégis si-
került továbbmenniük, de a táborokban
is éltek még több százan. Ezek a régi
menedékesek nem tehettek mást, a me-
nekültként elismerésüket kérték. bár
tudták, hogy úgysem kapják meg. Így
a régi menedékesek jogellenesen JVIa-
gyarországon tartózkodó, kiutasított
külföldiekként a menekültráborból át-
kerültek az akkoriban börtönként mL1-
ködő közösségí szállásokra. Az ő hely-
zetüket is a bombázás oldotta meg
- ideiglenesen. a koszovói albánokkal
együtt befogadott státust kaptak. Mind-
erről nyílt levelet tettem közzé akkori-
ban a Népszabadságban. Csoóri Sándor
és mások is megdöbbentek, és megpró-
báltak közbenjárni a vajdaságiak érde-
kében, tőlem pedig azt kérdezte egy
ismerősöm, hogy lehet, hogy liberális
léternre a határon túli magyarokkal fog-
lalkozom. Végül annyi változás történt.
hogy a volt menedékesek egyszerüsített
feltétekkel kaphattak munkavállalási en-
gedélyt, és ha volt jövedelmük, a bcván-
dorlási engedélyt is megszerezhcttck.
Csakhogy addigra - tízévi táborélet után
- sokan annyira magatehetetlenné vál-
tak, hogy nem tudtak tartósan dolgozni.
Arról viszont, ho~,'Yesetükben - néhány
száz emberről volt szó - eltekintsenek a
bevándorlás szigorú anyagi feltételeiról.
amire pedig a törvény felhatalmazást ad
a kormánynak, a Pintér Sándor vezette
belügy hallani sem akart. Időnként ma is
találkozom - hol befogadóállomáson,
hol közösségi szálláson - S. Sándorral,
V Bélával. akik most tizenkét éve élnek
Magyarországon rendezetlen statusban.
Amikor a magyarigazolványról vagy
a kettős állampolgárságról szóló virákat
olvasom, mindig ők jutnak az eszembe."
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A hónap idézete
Október 3-án, Németország újraegyesítésének 13. évfordulója alkalmából a
Magdeburgban tartott ünnepségen így kezdte beszédét Kertész Imre: "Ha
bárhol és bármi kor Németország újraegyesítésére gondolok, képzeletemben
mindig a felejthetetlen képsor pereg le újra: az autóúton szélesre tárt magyar
és osztrák határsorompók és a szabadságba áttáncoló emberek mámoros
arca. A német egység tánclépésekkel kezdődött, s ha e léptek később el is
nehezültek kissé, a kezdet örökké emlékezetes marad. Ha egy nemzet
visszanyeri szabadságát, az egész világ elmosolyodik egy pillanatra." És
a lépések a 13 év alatt valóban elnehezültek, pedig milyen egyszerűnek tűnt
a falak, a határok lebontása, mert közben a régi válaszvonalak és gondok
helyébe újak keletkeztek. "Modern - vagy posztmodern - világunkban a
határok nem annyira népek, nemzetek, felekezetek, mint inkább világ-
felfogások, világmagatartások közt húzódnak, ráció és fanatizmus, türelem
és hisztéria, kreativitás és pusztító uralomvágy - a végsőkig leegyszerűsítve:
a Jó és a Rossz között." (Élet és Irodalom, 2003. október 10.)

011 voltunk
Az ENSZ Világnapja alkalmából vetítet-
ték 2003. október 24-én a Duna Televí-
zióban az ENSZ Menekültügyi Fóbiz-
tosságáról szóló dokumentumfilmet,
amely bemutatta a szervezet történetét,
a főbiztos és annak ötven éve létesített
hivatalának szerepét a jelentősebb me-
nekültválságokban.

A narrátor a szervezet jószolgálati
nagykövete, Angelina jolie volt. Remél-
jük, a szervezet a jövőben is a mene-
kültek mellett lesz, minden értelemben,
nehogy csak a múltra vonatkozzon
a címadó "ott voltunk".

Már csak azért is, mert éppen az első
menekültügyi főbiztosról, Nansenről
elnevezett díj birtokosai nyílt levélben
hívták fel a figyelmet Dr. Annalena
Tonelli meggyilkolására, aki humanitá-
rius szolgálata közben, október 5-én
halt meg. Az előtt a kórház előtt ölték
meg, amelyben irányításával tbc-s
betegeket gyógyítottaka Szomáliától
elszakadt területen, Boramában, ahol
igen sok a menekült és a rászoruló.
A doktornőt néhány hónapja tüntette
ki a F6biztosság a Nansen Díjjal, de a
humanitárius munkát végzökkel szem-
beni egyre gyakoribb erőszak áldoza-
tává vált. A nyílt levél felszólítja a poli-
tikusokat, döntéshozókat, katonákat,

hogy akadályozzák meg a hasonló ese-
teket, és büntessék meg az ilyen, hábo-
rús vagy emberiség elleni erőszaknak
tekintendő cselekmények elkövetóit,
hogya humanitárius segélyakcióknak
ne legyen több áldozata. "Az ember-
élet általános semmibevétele, és külö-
nösen a humanitárius segélyt nyújtó
munkások életének és jólétének sem-
mibevétele miatt egyre fogyatkozik
azoknak a száma, akik készek humani-
tárius munkát végezni a világ legveszé-
lyesebb helyein, Már most hosszú azon
helyek listája, ahová nem érdemes hu-
manitárius munkásokat telepíteni, mert
az őket fenyegető veszélyek kockázata
nagyobb, mint a munkájukból szárma-
zó eredmények. Nem állít juk, hogy
a humanitárius munka soha nem járhat
kockázatokkal, de ezeknek az éssze-
rűség határain belül kell maradniuk.
Ellenkező esetben nem lesznek huma-
nitárius munkások, és azok, akiket szol-
gálni tudnának, teljességgel magukra
lesznek hagyatva."

Az aláírók közt szerepel a korábbi
díjazottak között Luciano Pavarotti,
az ENSZ Önkéntesek Szervezete, az
Orvosok Határok Nélkül, a Malajziai
Vöröskereszt, az Önkéntes Szervezetek
Tanácsa is.

Fórum a kellős állampolgárságról
Az Erdélyi Magyarok Egyesületében 2003. október 9-én fórumot rendeztek
a kettős állampolgárságról. A rendezvényre meghívták Patrubány Miklóst,
a Magyarok Világszövetségének elnökét, aki évek óta szorgalmazza a határon
túli magyarok számára a meglévő mellé a magyar állampolgárság biztosítását.
Ugyancsak az egyesület szervezi az Elszármazott Erdélyiek Névjegyzékének
a kiadását, amelybe még október 31-ig lehet adatokat küldeni. Bővebb tájé-
koztatás az erdelyime@mail.datanet.hu címen.
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Belügyi pályázat
Szeptemberben kihirdették az "Együtt
a belüggyel" című pályázat eredményét.
A mintegy 80 millió forintos leöltség-
vetési keretb 61 összesen 67 szervezet
részesedett. A meghirdetett célok kö-
zött szerepelt az emberi jogok erősítése,
védelme, a közigazgatás fejlesztése.
a migránsok támogatása, tudományos
kutatások végzése a belügyminisztéri-
umi feladatokat érintő tárgykörökben.
Néhány nyertes szervezet:

Sajnos a közlernényból nem derült
ki, hogy milyen konkrét célokra kapták
a szervezetek a támogatást. Így nem
tudjuk, vajon a Szabolcsi Esőembere-
kért Alapítvány az emberi jogokat, a
közigazgatást, a migránsok ellátását
vagy valami mást erősít.
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A migráció hatása az iskolára

Vámos Ágnes, az ELTENeveléstudo-
mányi Intézetének főmunkatársa azt
kutatta, mit jelent a migráció a magyar
a közoktatás számára, mi az iskola
feladata, s ezt hogyan tudja ellátni,
milyen nehézségekkel szembesülnek
a tanárok és a menekült gyermekek.
Az előző számunkban megjelent írás
folytatását közöljük.

Kúlfoldi tanulole nevelése,
oktatása

Külföldiek esetében az iskolai szociali-
zácios folyamat egyben társadalmi
szocializáció (Zrinszky, 2002). Sokan
csak az iskolában találkoznak magyar
emberekkel, magyar szokásokkal. Ott-
hon, baráti körben, saját közösségük-
ben, személyes kapcsolataikban saját
nyelvükhöz, szokásaíkhoz térnek visz-
sza. A külföldiek számára tehát az iskola
valósága a magyar valóság ("Eleirzte
nagyon nehéz volt. A magyarole nem
szeretilz oroszoleat" - 14 éves orosz kis-
lány). A gyermek általában előkészítet-
lenül, hirtelen kerül az iskolába, amely-
nek sem nyelvét, sem szokásait nem is-
meri. Mivel átlagosan 3-4 külföldi tanul
egy iskolában, s ők sem feltétlenül ér-
keztek egy országból, ezért jellemző
rájuk a magányosság, az ismeretlentől
való félelem (; Volt egy leisfiú, aki egész
nap a kezére hajtotta a fejét, s nem
szól senkihez" - tanító, általános iskola;
.Amig nem volt barátom, rossz volt -
16 éves afgán fiú, középiskola).

A szülők elfoglaltak, az egzisztencia-
keresés, a megélhetés megteremtése
vagy az elvárt karrier, a teljesítmény-
kényszer miatt otthon kevés figyelem
jut az iskolára. A szülők bizonytalanok,
bizalmatlanok, ráadásul sokan nem
tudnak elég jól magyarul ahhoz, hogy
tudjanak beszélni a tanárokkal. Gyer-
mekeiket jellemzően magukra hagyják
iskolai problémáikkal, elvárják tőlük,
hogy nehézségeiken egyedül legyenek
úrrá. /l pedagógusok ugyanakkor gyors
beilleszkedést várnak el, amely az is-
kola szokásrcnd elfogadását jelenti,
a tanárokhoz való jó viszonyt, a többi
tanulóhoz való közeledést. Ez a folya-
mat jellemzően egyirányú (,6 jött ide,
neki kel! allealma.zleodnia! - magyar
tanár, középiskola).

A migráns tanulók számának egy
osztályon belüli növekedése potenciá-
lisan emeli a szociális kapcsolatokban
el rizikófaktort. A nagyobb létszám ve-
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3. táblázat
ÁTLAGOS RANGSORHELY A KÜlFÖlDIEKET JELLEMZŐ PROBLÉMÁK TERÉN

AZ OmÁLYFŐNÖKÖK SZERINT
(pontérték: 1 = soha nem fordult elő; 10 = állandó probléma)

Milyen gyakran fordulnak Önhöz Átlagos pontérték
a következo problémák miatt?
Intolerancia miatt 4,90
Saját identitásukkal kapcsolatos problémák 4,17
Tanárokkal kapcsolatos problémák 4,06
Tanulók közötti konfliktus 3,75
Szociális problémák 3,20
Magánjellegű, személyes problémák 2,85
Tanulás-technikai problémák 2,70

A tanulás eredményességévei kapcsolatos problémák 2,70
Nyelvi-kommunikációs problémák 2,63

Fonás. Kércíoiuesfeimeres

4. táblázat
OKTATÁSI PROBLÉMÁK A SZAKTANÁROK SZERINT

(a súlyosság jelzése: O = nem probléma; 1 = voblémo; 2 = nagy probléma; 3 = súlyos probléma)

Probléma fajtája A súlyosság értéke
Anyanyelvük civilizációjuk tanulása 1,29
Otthoni tanulásuk segítése, a magyar nyelvű tanulás tanítása 1,19
A magyar nyelv ismeretének hiánya, elégtelensége 1,16
Az osztályzat megállapítása nyelvi hiányosságok esetén 1,16
A magyar tantervi követelményekhez való felzárkóztatás 1,11
A teljesíthető követelmények megállapítása esetükben 1,07
Tanulási tempójuk 1,04
Oktatásukhoz való tantervek, tankönyvek megtalálása 1,04
A korábban tanultak megismerése, elismerése 1,02
Bevonásuk a tanórai feladatokba 1,00
Tanulási képesség beli hiányosságaik 0,98
Tanításhoz illeszkedő módszerek megtalálása 097 I

A kommunikációs problémák áthidalása 0,97
Máshol szerzett tudásuk felhasználása az oktatásban 0,93
Tanuláshoz való viszonyuk 0,88

Forrás Kcrcliinesfelmeres J
szélyes csoportfolyamatokat indíthat
el, amelyek során a külföldiek szepara-
ciója erősödik, s ahol a konfliktusok el-
vesztik szernélyközi jellegüket, etnikai
alapot nyernek. Ennek elkerülésére
ismerni kell az iskola szociálpszicholó-
giai jelenségvilágát, az osztály termi
folyamatokat és jó tanítási stratégiát,
módszercket kell alkalmazni (Mészáros,
1999; Kagan, 2001; Bodrács és Lázár,
2002; Szekszárdi, é. n.) Akár egyedül
van a gyermek, akár többen vannak,
leggyakrabban intolerancia miatt éri

sérelem, dc válságba kerülhet identitá-
sa, huzamosabb itt-tartózkodás eseten
elvesztheti kapcsolatát hazájával. s nem
biztos, hogy elégséges minőségCí anya-
nyelvi impulzust kap C,Aranyosak, a/-
lealmazleodoale, inkább insszabúzódo-
ak. Persze, ha ptsrkáljále őket, ahho!"
hamar felmegy a gőz" - tanár, altalá-
nos iskola). Problémáikat gyakoriság
szerint a 3. tábláxatban összegeztük.
Ezek kihatnak tanulási sikereikre, eló-
menctclükre.

(Folytatás a 8. oldalon)
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A migráció hatása ...

(Folytatás a 7. oldalról)

Szaktanáraik szerint a tanulással, taní-
tással kapcsolatos problémák súlyo-
sabbak, mint a nevelési ek. ehéz meg-
találni a megfelelő módszert, nincs jó
tankönyv. A magyar nyelvtudás elégte-
lensége miatt nem tudnak a többiekkel
haladni, nehézséget okoz tudásuk meg-
állapítása, osztályozásuk. A pedagó-
gusok nem ismerik a közvetítő nyelv
nélküli tanítás modszereit, egy-két
gyerek miatt nem alakítanak a tan terve-
ken, a tanítási óra menetén (4 táblá-
zat). A probléma megoldását a tanítási
órán kívül látják: jellemző az egyéni
korrepetálás, a külon feladatok, házi
feladat összeállítása, a tanulási kon-
zultáció (Vámos, 2003) Ahol több a
migráns gyermek, ott szakkört, nyelvi
foglalkozást, napközi foglalkozást szer-
veznek számukra.

Összefoglalás
A magyar közoktatásban tanuló külföl-
diek statisztikai száma alacsony. A befo-
gadó iskolák pedagógusai lényegében

Megjelent a jogaikotás, jogalkalmazás
hazánk EU-csatlakozása küszöbén
címú tanulmánykötet, amelyet a Köz-
gazdasági és Jogi Könyvkiadó gondo-
zott (2003). A kiadványban nyolc szerzó
írása kapott helyet, külön kitérve az
alkotmány módosítására, a hazai köz-
igazgatás és a bírói kar felkészültségére,
a hazai ügyvédek új verseny társaira.

Az olvasmányosan megírt kötetböl
Lomniczi Zoltán, a Legfelsöbb Bíróság
elnöke gondolatait idézzük. "Hazánk
európai uniós csatlakozása szempont-
jából viszonylag kedvezőtIenek a sze-
mélyi és a tárgyi feltételek, hiszen a
bírák alig több mint tíz százaléka be-
szél megfelelő szinten idegen nyelvet,
és napjainkig sem került kiépítésre
olyan országos informatikai hálózat,
hogy a bírák számára megkönnyíthetné
a közösségí joganyag megismerését.
A magyar bírák jelentős hányada az
egyetemen nem részesült közösségi
jogi képzésben, és a bírák nem voltak
rákényszerítve arra sem, hogy az euró-
pai közösség joganyagát megismerjék,
mivel a külföldi jog tartalmáról a jogsza-
bály értelmében az igazságügyi minisz-
tertől, illetve az igazságügyi miniszter

nem észlelnek velük kapcsolatosan sú-
lyos nevelési-oktatási problémát, mivel
még jól alkalmazható az integrált neve-
lés, és egyéni bánásmód elvére épülő
differenciális pedagógia. Az alacsony
tanulószám miatt problémáikat nem.
azonosítják csoport- vagy etnikai prob-
lernaként. Ugyanakkor bizonyos jelek
arra mutatnak, hogy ha lényeges válto-
zás nem töri meg a jelenlegi tendenciát,
és a külföldiek száma gyorsan emelke-
dik, közöttük nőni jog a nem magyar
anyanyelvűek aránya. Ha tartósan
fennmarad körükben a magyar nyelv-
tudás elégtelensége, akkor a külföldiek
leszakadó társadalmi csoportja körvo-
nalazódik az iskolában. A más ajkúak,
más kultúrájúak oktatásához tartozó
speciális pedagógiai eljárások és felté-
telrendszer hiánya ma nagyobb súllyal
nehezedik a külföldi tanuló vállára,
mint az őt tanítókera.

A pedagógusok többsége szerint a
problémák általában maguktól megol-
dódnak, hiszen a "gyerekek könnyen
barátkoznak", a magyar nyelv., úgyis
rájuk ragad", "aki akarja, az meg
tudja tanulni, amit kell". Mivel ez a
felfogás sok kárt tehet mind a magyar
.nind a külföldi gyermek személyiség-
fejlődésében, és tudásuk alakulásában,

útján a külföldi hatóságoktóI tájékozta-
tást kaphattak. l..'] Nehézséget okozhat
a bírák számára az is, hogy el kell sajá-
títani az elvekben való gondolkodás
képességét is. Ismeretes, hogy az Euró-
pai Bíróság a Római Szerződés szerint
tiszteletben tartandó jog fogalmába
beleérti a tagállamokban érvényesülő
alkotmányos alapelveket is. [' . .J Szem-
léletváltást igényel a közösségí jog alkal-
mazása abban a tekintetben is, hogy
a belépést követöen az ítélkező tevé-
kenységben nagyobb szerephez kell
jutnia az emberi jogok védelmének.
Kezdetben az Európai Bíróság elzárkó-
zott az emberi jogok védelmétől, de
néhány nemzeti alkotmánybíróság
állásfoglalására figyelemmel maga az
Európai Bíróság is szemléletet váltott.
A Stauder-ügyben kimondta, hogy vé-
delemben részesíti az alapvető emberi
jogokat, amelynek tiszteletben tartása
a közösségi jog általános elve, [, .. 1 és
az emberi jogok bírósági védelmét
a tagállamok közös alkotmányos tradí-
ciói inspirálják." A mérleg elég rossz

ezért szükségessé vált az oktatási rend-
szer felkészítése nagyobb létszámú
külföldiek szakszerű fogadására, az is-
kolák befogadóbbá, adaptívabbá tétele,
a jó kezdeményezéseknek. tapasztala-
toknak a terjesztése.

HIVATKOZOIT IRODALOM

Bodrács Margit és Lázár Péter (2002):
A Keduesbaz. Dinasztia Tankönyvki-
adó, Budapest.

Halász Gábor és Lannert Judit (2002):
Jelentés a magyar közoktatásról
2000. OKI, Budapest.

Kagan, S. (2001): Kooperatív tanulás.
Önkonet Kft., Budapest.

KIRSTAT 2002. EDUCATIO Informáci-
ós iroda. Győr.

Mészáros Aranka (1999): Az iskola
szociálpszichológiai jelenségvilága.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

Szekszárdi Júlia (é. n.): Kézikönyv nem
csak osztályjőnököknek. -

Vámos Ágnes (2003): Különleges bánás-
módot igénylő társadalmi csoportok
oktatása. In Didaktika. Temzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest.

Zrinszky László (2002): Neueléselmélet.
Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

a főbíró szerint is: gyenge nyelvtudás,
alig hozzáférhető közösségi joganyag,
szegényes absztrakciós készség, hiá-
nyos emberi jogi szemlelet és alkotmá-
nyos alapok. Sovány vigasz, hogy az
ügyvédség zöme sem tanulta az egye-
temen, mi fán teremnek a luxemburgi
ítéletek, és a már pályán lévők szak-
vizsgaanyagában sem szerepelt a téma,
azaz egyformán járatlanok agyakorló
jogászok.

A most jogi és közigazgatási szakvizs-
gázoknak azonban már bizonyítaniuk
kell jártasságukat a közösségi jogban.
A többieknek pedig maradnak a gyors-
talpaló tanfolyamok, az önképzés vagy
esetleg az uniós szakjogász-képzés. ha-
csak az ügyfelek meg nem szégyenítik
a jogalkalrnazókat, mert folyvást közös-
ségi szabályokra, ítéletekre, alkotmányos
elvekre és emberi jogokra hivatkoznak ..
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A hírlevelet gondozta a Sík Kiadó Kft.
Tipográfia, tördelés: Beck Bojánka

Nyomás: Nagy és Társa Nyomda



A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról

IX. évfolyam 11. szám 2003. november

Külföldiek nyilvántartása
a bivakszálláson is

A közösségi célú vagy szabadidős szál-
láshelyeken sem lesz másként: a szál-
lást működtető szolgáltatónak minden
szállást igénybe vevő külföldit (köztük
a honralanokat. az uniós polgárokat és
az egyéb országok polgárait is) be kell
jelentenie egy nyomtatványon. Szeren-
csére ezt nemcsak a vendégkönyvbe
való beírással, hanem számítógéppel
is lehet teljesíteni, így három munka-
napon belül elektronikus úton is to-
vábbíthatók az adatok az idegenrendé-
szeti hatósághoz.

Abejelentéskor megadandó adatok
a következők: a külföldi személyazo-
nosító adatai, állampolgársága, útle-
velének, okmányának azonosítója,
a szálláshely címe, a szálláshely igény-
bevételének kezdő és várható befejező
időpont ja, a vízum száma, a beutazás
időpont ja, helye, a tartózkodási enge-
dély száma, sőt a szálláshely neve, ott
a külföldí szobaszáma, aláírás, a külföldi
által igénybe vett kedvezmények köre,
valamint a dátum.

Az öt évig az idegenrendészeten őr-
zött adatokat - amelyekbe az adóható-
ság. a nemzetbiztonsági szcrv és a me-
nekültügyi szerv is betekinthet, a bún-
üldözőkről és az igazságszolgáltatásról
nem is szólva - a következő szálláshe-
lyeken kell beszerezni a külföldi turis-
táktó!: bivakszállás, hegyi menedék-
ház, kulcsosház, matracszállás. mun-
kásszállás, üdülő, gyermek- és ifjúsági
tábor, turistaház, diákotthon, kollégi-
um. Mivel a szabályozás az ember-
csempészet elleni harc új eleme, nem
kell csodálkozni azon, ha így akarják
elcsíp ni a magukat cserkésznek, hegy-
mászónak vagy éppen a vihar elől a
barlangba futó nyugdíjas természetjá-
róknak feltüntetőket, akik valójában az
említett egyéni adatlapot kitöltve döb-
bennek rá, hogy csapdába estek. Ez te-
hát az idegenrendészeti törvény csen-
des kiterjesztése, hiszen eddig a külföl-
diekre vonatkozó bejelentési kötele-
zettség vendégkönyvi adatok alapján
csak a magánszállást vagy a professzi-
onális (turisztikai) szálláshelyet üze-

meltetőkre terjedt ki, ha az ott-tartóz-
kodás meghaladta a 30 napot. Most
a 173/2003. ex. 28.) kormányrendelettel
ezen túlléptek. Súlyos mulasztás, hogy
a csónakházakra és a nomád tábor-
helyekre nem terjesztették ki a rendelet
hatályát, bár így marad célpontja a
csempészek elleni harcnak. És hogy
érezhető legyen a harc és az ellenőrzés
komolysága, néhány idézet szemlélteti,
hogy milyen szállásokon kell begyűjte-
ni az adatlapokat: "a mosdóvízellátás
arra alkalmas vízminőségű patak vagy
a vízszállítás útján biztosított", "takarítás:
távozáskor kötelezö" (ez a kulcsosház),
"melegburkolaton vagy emelvényen ki-
alakított. egymástól el nem választható
fekvőhelyekből álló fekvőhelysor L . .l
tornaszőnyeg vagy más derékalj fel-
használásával kialakított ideiglenes
szálláshely", amelyben "ágyfelszerelés
biztosítása nem kötelezó" (ez a matrac-
szállás), "új vendég esetén kötelező
az ágyneműcsere" (ez a kollégiurn),
illetőleg "az a természeti környezet-
ben található, turistacélokra szolgáló,

állandó felügyelet nélküli létesítmény,
[...l amely jellemzően rendkívüli hely-
zetbe került turisták számára alkalmas
és igénybe vehető egy éjszakának a
természetben, időjárástól védett mó-
don való eltöltésére".

"A bivakszállás önellátó formában
működik, és egyéb szolgáltatást nem
biztosít. Bivakszállásnak minősül a ter-
mészeti alakulat külvilágtól állandó fal-
lal elhatárolt részében kialakított szál-
láshely is." Remek, csak így tovább a
rendeszet és a kodifikáció rögös útján:

A társadalmi bünmegelözésröl
Az Országgyűlés feltehetőleg először
fogadott el önképzőköri dolgozarnak
is beillő határozatot, amelyben szá-
mok, tudományos elemzések, tábláza-
tok, ábrák sokasága segítségével hatá
rozták meg a nemzeti bűnmegelőzési
stratégiát.

A 115/2003. ex. 28.) OGY határozat
mintegy harminc oldalán rnindössze
két bekezdésben foglalkoznak a kül-
földiekkel, de ott is csak látszólag (az
egyikben a szervezett, határokat átlé-
pő bűnözés terén sürgetik a rendőrség
nagyobb erőfeszítéseit, a másikban a
rasszizmus és az idegengyülölet elleni
fellépésről szólnak a futbalIhuliga-
nizrnus kapcsán). Mindez azért szem-
betűnő, mert az igényes, átfogó meg-
közelítés szól az etnikai feszültségek-
ről és a szegregációról, ám azt egyálta-
lán nem vonatkoztatja a lakosság két

százalékát kitevő külföldiekre, akik
közt egyre több a nem európai, be
nem illeszkedett ember, akik persze
nem bűnözök sőt inkább áldozatok.
Ám a marginalizált, az iskolából kirna-
radó, munka nélküli nagyvárosi fiata-
lok scm bünözők, csak nekik is na-
gyobb az esélyük arra, hogy deviánsok
lesznek. Vajon miért nem gondoltak
a nyelvileg elszigetelt, közösségi szál-
lásokon és befogadóállomásokon ten-
gódókre?

A határozat két dolgot ír elő az emlí-
tett két bekezdéssel kapcsolatosan
meg kell alkotni az áldozatvédelmi és a
jogi segítség nyújtásáról szóló törvényt.
Az utóbbit már ismerjük, és ha ilyen
nagyvonalú lesz a másik is, akkor félő,
hogya következő bűnmegelőzési stra-
tégiában már külön oldalt kell szentel-
ni a migránsoknak is.



Hová tönt a nép ügyvédie?
Egyszer felbukkant, amikor az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról, ille-
tőleg az ombudsmanról szóló törvény készült, majd később az ingyenes jog-
segélyről szóló törvény munkálatai során. De mára eltűnt, és maradt a jogi
segítő a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben, amelyet
október 30-án fogadott el az Országgyűlés.
Lehet, hogy a törvény Ill. részében sze-
repelt, de az sajnos kimaradt, mert a
törvény I.. II. és IV részből áll. Az első-
ben szabályozzák, hogy milyen támo-
gatásokat lehet igénybe venni és mely
feltételek szerint, a másodikban a tá-
mogatások igénybevételi rendjéről,
azok folyósításáról és visszatérítéséről
van szó, míg a negyedikben a záró ren-
delkezések kaptak helyet.

A jogi segítők maguk váltak támoga-
tási típussá, amelyeket nyilván folyósí-
tani és visszatéríteni kell. mert róluk is
CI harmadik részben rendelkeznek.
A civil szervezetek és az ügyvédet meg-
fizetni képtelen szegények által várt
törvény tehát sem formájában, és - va-
lószínűleg tanaimában - sem hibátlan.
Még a formáról annyit, hogy mindjárt
az első mondata. többszöri olvasás
után is. bizonytalan: "Az állam a jogi
segítségnyújtás keretében jogi segítő e
törvény szcrinti igénybevételének jo-
gát biztosítja peren kívül (a továbbiak-
ban e Fejezetben: támogatás) a támo-
gatott személynek Ca továbbiakban:
fél)." Tessék mondani. miról van itt szó:
ahhoz nem kell perelnem C,peren kí-
vü!"), hogy kapjak jogi segítőt, vagy
csak a törvény szerint rászoruloknak
ad a peren kivuli jogi ügyekben segít-
séget az állam? Miért nem lehet a jogal-
kotást végzőket képeznil Mert hovato-
vább nemcsak jogász, de alkalmazott
nyelvész is kell a mcstaní jogszabályok
megértéséhez.

A törvény ingyenesen nyújt segítsé-
get a kövctkezó területeken:
aj Peren kívuli eljárásokban. így példá-

ul beadványole elkészítésével. a vitá-
ban álló felek közöttí közvetítéssel. a
jogszabályokról való tájékoztatással,
jogi tanácsadással. feljelentés megté-
tclével, jogorvoslati kérelem benyúj-
tásával. Nem lehet azonban az állam
pénzén, csak szegényeknek szerzö-
dést készíteni, bankhitelról jogi taná-
csot adni. alkotmányjogi panaszt
megfogalmazni, társadalmi szelvezet
létrehozásával és működésével, vál-
lalkozóvá válással vagy vámügyek-
kel kapcsolatosan segítséget adni.
Így a menekültek, bevándorlók bár-
milyen rászorultak is, ne alapítsanak
érdekvédelmi szervezetet, ne fordul-
janak az Alkotmánybírósághoz, ne
legyenek az ENSZ vagy más támoga-
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tásával egyéni vállalkozók. A ki nem
zárt ügyekben rászorultság esetén a
magyar állampolgárokon kívűl jogi
segítséget kaphat a rnenedéket kérő,
abejelentett lakhellyel rendelkező
külföldi. az uniós polgár, az uniós
tagállamban jogszerűen élő harma-
dik állam polgára, vagy akit erre
nemzetközi szerződés feljogosít, ille-
tőleg viszonosság áll fenn. Ám a dá-
nok semmiképpen sem. A rászorult-
ság előfeltétele, hogy turkáljanak
az ember zsebében. Ugyanis csak
a mindenkori, saját jogú öregségi
nyugclíjminimumnál nem magasabb
jövedelműekról lehet hó, ha vagyon-
talanok. A többieknél elegendő jog-
állásuk figyelembevétele: rendszeres
szociálís segélyhen részesül, köz-
gyógyellátási igazolványa van, jogo-
sult - biztosítás hiányában - az
egészségügyi cllátásra, átmeneti
szálláson lakó hajléktalan, avagy
mcnekülr, mcncdékes, mcncdéket
kéró, dc csak akkor, ha egyébként
ellátásta és támogatásta jogosult. Ez
utóbbiak, a külföldiek között is pári-
áknak számírok tehát elesnek az in-
gyenes jogsegélytől, ha valamiért
nem lesznek támogatásra jogosultak,
például mert a menekülrügyí támo-
gatási rendszer szigorítják. A jogal-
kotó ismét alkalmazta a kapcsolt hát-
rányok elvét. Mit jelent az ingyenes
jogi segítség? A felsorolt rászorultak
helyett az állam fizet a jogásznak,
míg azoknak, akiknek havi nettó jö-
vedelme a minimálbért már megha-
ladja, de nem nagyon, csak legfel-
jebb 30 százalékkal és vagyontala-
nok, illetőleg jövedelmükhöz nem
fernek hozzá, fogyatékosok, esetleg
az ügyvéd megfizetésevel családjuk
éhen halna C,.jövedelmét a jogi szol-
gáltatás igénybevételétől eltérő célra
kell fordítania és ennek elmaradása
a fél vagy vele egy háztartásban élők
életét, testi cpscgét, egészségér vagy
megélhetését közvcrlenül veszélvez-
ternó") - csak megelőlegezi a kiadá-
sokat. Lám. milyen gyorsan eldönt-
heti a jogi segítő, hogy segíthet-c.
A iövedelmcn, társadalmi helyzeten,
jogálláson kívül a vagyont is kell
vizsgálni, mert például a lakás bútor-
zata, egyáltalán a lakása, a mcster
esztergapadja vagy a mozgássérült

kocsija nem vagyon. Végül azt kell
az egyszerű rendszerben vizsgálni.
hogy kapott-e már az ügyben jogi se-
gítséget az érintett, igazat mond-e.
megfizette-e a korábban ilyennek
ítélt támogatást, illetve együttmúkö-
dik-e a jogi segítővel.

b) Polgári eljárásokban: a polgári eljá-
rások is lehetnek nem peresek és
peresek, de nem azért, hogy az clö-
ző pontba tartozókat megzavarjak.
merthogy a törvény mindent pernek
nevez, amelyben van kérelmező és
kérelmezett. Eldorádó van e téren:
teljes vagy részleges költségmentes-
ség, teljes vagy részleges költségfel-
jegyzési jog, sőt pártfogó ügyvédi
képviselet - szóval ami ma is, csak
éppen kicsit átalakított feltételekkel.
Az a) pontban Í1-r személyek vehetik
igénybe, de csak meghatározott el-
járásokban. Például a mcnckültügyi
eljárásban hozott határozat felül-
vizsgálatát egy dán semmiképpen
sem, sót magyar állampolgár sem,
ám mencdéket kéró igeni Továbbá
olyan kulföldick is igénybe vehetik.
akiket más jogszabály szerint megil-
let a költségfeljegyzésí jog. bár ez a
törvény is ad ilyet. például a köz
hasznú es kiemelten közhasznú
szervezetnek, ha közérdekból pe-
relnek (például fogyasztóvédelmi,
állatvédelmi jogszabály alapján).
Sajnos, a migrációs szelvezetek nin-
csenek ebben a körbcn. A rászoru it-
ság feltételei azonosak a kiiltség-
mentességet, a pártfogó ügyvédet
és a költségfeljegyzési jogot illetően
az a) pontban írtakkal. Annyi a kü-
lönbség, hogy a törvény megszabja
(1) me ly perekben biztosítanak
költségfeljegyzési jogot (azaz csak
a végén kell fizetni, ha már tudott.
ki a pervesztes fél) - ilyen például
az apasági per, a gyermekek elhe-
lyezése. a gondnokság alá helyezés.
a gyermektartás, a munkaügvi vir.ik.
a búncselekmény áldozatának kár
igénye. a társadalombiztosítás pe-
rek; (2) a pártfogó ügyvéd a költség-
mentességben vagy költségfeljegy-
zésben részesültet illeti meg. :IZ:lZ

járulékes. ha eleve nem képes az
illető a jogait érvényesíteni vagy
akirendelés kötclezó Nem világos
azonban, hogy azért kotelezó. mert
rászorult, vagy azért, rnert egyes
jogszabályok rendelkeznek a kötc-
lcző kírendelésról. (,)l nem lehet
nyakló nélkül pereskedni az állam
zsebére. rnert kizárják a támogatás-
ból a rosszhiszeműen perlöket (akik
között lehet például olyan. aki nem
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képes jogainak érvényesítésére, mert
jogban járatlan), a per gazdálkodó
tevékenységévei vagy társadalmi
szervezet alapításával kapcsolatos,
vagy később azt bármely törvény
kizárja (itt nem jutott további kizáró
ok a jogalkotó eszébe, de hátha
később ... ).

c) Büntetőeljárásokban: a támogatás fő
formája a személyes költségrnentes-
ség és a pártfogó ügyvéd. A támoga-
tás feltétele, hogy akkor kell nyújta-
ni, ha a büntetőeljárási törvény elő-
írja, következésképpen nem függ
az állampolgárságtóI. A rászorultság
feltétele a sértett, a magánvádló,
a magánfél. az egyéb érdekelt és a
pótmagánvádló esetében az a) pont-
ban írt anyagi szúkösség. A nagyvo-
nalúság csak a kiskorú sértettre és
magánfélre terjed ki, vagyoni viszo-
nyaira tekintet nélkül. Pártfogó ügy-
véd pedig csak akkor jár a segítséget
kérőnek, ha az rászorult vagy kis-
korú sértett, magánvádló, magánfél
vagy egyéb érdekelt bonyolult ügyé-
ről van szó, az illető járatlan a jog-
ban (például "jogi szakvizsgával
nem rendelkező pótmagánvádló")
vagy egyéb személyes körülményei
ezt indokoljak.
Nem csodálkozunk, hogy a fenti

személyes. vagyoni és jogi körülrné-
nyek feltárása önálló eljárásban, jegy-
zőkönyvezéssel, határozattal. felleb-
bezéssei (és szerencsére illetékmen-
tességgel, valamint a támogatásra jo-
gosultságra vonatkozó jogi tanács-
adással) jár. Azon pedig végképp nem
ámulunk el, hogy mindehhez egy új,
önálló hivatali egységre van szükség.
Ez az Igazságügyi Minisztérium kibő-
vített, azaz Pártfogó Felügyelői és Jogi
Segítségnyújtó Szolgálata Országos
Hivatalához fog tartozni. Ha országos,
akkor kell legyen megyei hivatala is,
ahol elfogadják a fellebbezéseket. Az
elutasított jogi segítségnyújtási kéreI-
me miatti fellebbezésről az Országos

Hivatal dönt, sőt döntése ellen bírósá-
gi felülvizsgálatnak van helye. Ez az
egész valószínűleg többe kerül, mint
az alapügyben a jogi tanácsadás, de
majd bölcsen dönt a bíróság, amely
felülmérlegelheti a megyei és az orszá-
gos hivatal érveit, és "a támogatások
engedélyezésére előírt mérlegelési
szempontok szerint - méltányosságot
gyakorolhat" .

Ha van hivatal, akkor kell nyilván-
tartás is a támogatásokról, azok vissza-
térítéséről, és névjegyzék vezetésére is
szükség van. Kiszámolta valaki, hogy
a fentieknél egyszerűbb ingyenes jogi
segítségnyújtási kérelem ugyan több
ügyfelet produkál, de kevesebb hiva-
talnokot, ugyanannyi pénzért?

Jogi segítséget a hivatal által vezetett
névjegyzékben szereplők nyújthatnak,
ha pénzt akarnak kapni az ügyfél he-
lyett a költségvetésből. Itt ügyvédekről
van szó, közjegyzőkről és ügyvédet
legalább szerződéses alapot alkalmazó

társadalmi szervezetről, kisebbségi ön-
kormányzatról vagy jogi egyetemről.
Az egyetemek annyi engedményt kap-
nak, hogy elég, ha jogi szakvizsgával
rendelkező oktató végzi a tevékenysé-
get, megfelelő felelősségi szabályok
vállalása mellett. A hivatal köt szerzö-
dést a segítőkkel, és ebben egyfajta
rendelkezésre állást kell vállalniuk. túl
az általános felelősségen.

A nagyvonalú. könnyen áttekinthe-
tő, világos megfogalmazású törvény
2004. április l-jén lép hatályba, remél-
jük, nem a jogi segítségre rászorulók
megviccelésére. Egyidejúleg tucatnyi
törvény módosul, és tavaszig el kell
készíteni legalább egy kormányrende-
letet és egy IM rendeletet a hivatalról,
a névjegyzékről és sok fontos dologról
(például milyen legyen a jogi segítség
nyújtására vonatkozó kérelem, hogy
aztán azt megtanulva az ügyfél már ne
kérjen valódi jogi segítséget, mert az
Áe.-t addigra már nagyon ismerni fogja).

Vízum nélkül Ukrainába és Szerbiába
A külügyminiszter a Magyar Közlöny 125. számában közzétette azt a két szer-
ződést, amelyek tartalmazzák az Ukrajnával és Szerbia-Montenegróval kötött
megállapodást akiutazásról.
Az ukrán polgárok Magyarországra in-
gyenes vízummal, míg a magyarok ví-
zum nélkül utazhatnak, de hat hóna-
pon belül összesen 90 napra.

Ez a megkötés a diplornatákra, szol-
gálati útlevéllel utazókra nem vonatko-
zik, továbbá azokra sem, akik érvényes
tartózkodási engedéllyel vagy beván-
dorlási/letelepedési engedéllyel rendel-
keznek, hiszen ők az okmányt kiadó
országba vízum nélkül visszatérhetnek.
Vízum nélkül is átutazhatnak és legfel-
jebb öt napot tölthetnek itt azok az uk-
rán állampolgárok, akiknek valamely
schengeni egyezményben részes állam
adott ki tartózkodási engedélyt, letele-

,
Ui vízummentességi egyezmény Romániával

Már 2003. október 23. óta alkalmazzák a Romániával megkötött új vízum-
mentességi egyezményt, amelyet a 171/2003. (X. 27.) kormányrendelet hirde-
tett ki. A két ország polgárai vízum nélkül utazhatnak be egymás államába,
és az első beutazástóI számított hat hónapon belül legfeljebb 90 napig tartóz-
kedhatnak ott. Korábban nem volt ilyen megkötés, ám csak 30 napot Iehe-
tett egyfolytában eltölteni a másik országban. A 90 napnál hosszabb tartóz-
kodáshoz, illetve a nem látogatási célú, bármilyen időtartamú utazáshoz ví-
zum kell (például munkavállalási, jövedelernszerzó). Ha az utazó úti okmá-
nya elveszett, megrongálódott, megsemmisült, eltúnt, úgy azt jeleznic kell
a tartózkodás helyén, és a területi állam hatósága erről köteles egy igazolást
kiadni, amelynek alapján a saját külképviselete kiadhatja az új úti okmányt.
A kiutazáshoz mindkettőre szükség van.
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pedési engedélyt vagy három hónapnál
hosszabb tartózkodásra jogosító vízu-
mot. Az ukrán polgároknak soron kívűl
adják ki a vízumot súlyos beteg rokon
meglátogatásához, súlyos állapotú be-
tegnek a gyógykezeléshez, a családtag
temetésére utazónak és a bármit magá-
ban foglaló "egyéb rendkívüli esetben".
A többiek kérhetnek gyors elbírálású ví-
zumot, ha például" igazolt humanitárius
akciók, gyermek- és ifjúsági csere prog-
ramok résztvevői".

Az öt évig csak Magyarországra ér-
vényes, többszöri beutazásra (hat-hat
hónapon belül 90 napos egységekre)
szóló vízum kiad ható olyan ukrán pol-
gárnak, akik kiemelkedő szerepet ját-
szik "a két állam közöttí gazdasági,
kulturális, tudományos, oktatási, sport,
önkormányzati, egyházi vagy egyéb
fontos nemzeti érdekeit szolgáló kap-
csolatok fejlesztésében", esetleg sírlá-
togatásra jönne vagy családi kapcsola-
tainak fenntartása céljából. Ha valaki
elveszítette az úti okmányát, akkor ha-
ladéktalanul jelentse be, és az igazolás-
sai kérjen a saját követéségén ú] úti ok-
mányt, hogy hazatérhessen.

A Szcrbiával kötött egyezmény az
előbbitől abban különbözik, hogy mi
magyarok hat-hat hónapon belül leg-
feljebb 90 napra utazhatunk ki vízum
nélkül, a diplomaták vízum nélkül csak
90 napot tartózkodhatnak kint.
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• Sorbán Angéla szerkesztette a Szocio-
logiai tanulmányok erdélyi fiatalokról
című kotetet. Az Akadémiai Kiadó és a
kolozsvári Scíentia Kiadó közös kiadvá-
nya a Sapientia Könyvek 11. darabja.
A középiskolások értékorientációjától
a nemzeti identitásig, a romákkal kap-
csolatos pozitív diszkriminácíótól a társa-
dalmi kapcsolati hálókig több tanulmány
vizsgálja a fiatalok sajátosságait. Kiss Dé-
nes a falusi fiatalok munkába lépesi fo-
lyamatait vizsgálja a rendszerváltás után.
Elemzi az 1972-76 és az 1977-82 között
szuletett korosztályok magyarországi
munkavállalását is, egy falu, Mezőpanit
fiataljai között. A felmérés szerint a kere-
ső foglalkozásúak jelentős hányada Ma-
gyarországon dolgozik. Számuk 1990 és
2000 közötti idöszakban 4-12 százalék
között változott. és a kezdeti felfutás után
trendjében csökkent. A magyarországi
munkavállalás mértéke a kutatás alapján
nem függ a megkérdezettek korától, Az
egyik, 28 éves fiatalember autószerelő-
ként dolgozott, és a katonaság után
munkanélkuli lett. Először Szegeden egy
szólészetben talált időszakos szüreti
munkát. Hazatérése után másfél évig hi-
ába keresett állást, így 1995-ben újra el-
ment. és betanított munkás lett egy I3u-
dapcst melletti kis kft.-nél, ahol műanyag
zsáko kat gyártottak. Havi 40 ezer forintot
keresett. illegálisan, fél évig. Nem sokat
tudott megtakarítani, de azért valamit vitt
haza is. I3efektetni nem tudja. mert kell
a pénz a napi megélhetéshez. A férfi két
magyarországi munkavégzése során
több kellemetlen élményt szerzett. Pél-
dául a szóbeli megállapodás ellenére
nem mindig fizették ki rendesen. Végül
1997-ben otthon talált munkát, megint
családi kapcsolatok révén: ingázik Ma-
rosvásárhelyre, és szabad idejében még
a mezéígazdaságban is dolgozik, kell
CI pénz. mcrt megnősült.

Határtalan emberüzlet
Ezzel a címmel közölt összefoglalót a Magyar Hírlap (2003. november 14.)
az idén elfogott 3500 határsértőről és félezernél is több bűnözőről, akik segí-
tették átjutásukat különböző országhatárokon.

A legutóbbi elfogáskor, amelynek nyo-
mán Kiskunhalasra szállítottak 25 iraki,
afgán és algériai határsértöt. a fejen-
kénti tarifa mintegy 3900 amerikai dol-
lár volt.

A határőrség Bűnügyi Felderító
Szolgálata egy nagyobb szabású nem-
zetközi együttműködés keretében
igen komoly csapást mért az ember-
csernpész-hálózatokra, és így az idei
elfogási adatok is csökkentek. A sze-
rencsétlen emberek munkára, tanulás-
ra és boldog életre vágyva indultak út-
nak, ablaktalan furgonokban, karnio-

nekban. Az útvonal alig kíderíthetó,
okmányaik nincsenek, így minden
fontos adatnkat fel kell deríteni.
Ugyanakkor az elfogott embereket lát-
hatóan jól megverték, miután a csem-
pészek a határ közelében kirakták és
kirabolták őket. Valójában áthajtották
az embereket Magyarországra.

A hetekig tartó úton enni alig kap-
tak, így éhesen, fáradtan esznek, aztán
irány a fürdő. A déli határoknál 2002-
ben 3750 főt fogtak el, akik Irakból,
Afganisztánból. Etiópiából, Szomáliából,
Szudánból és Zimbabwéból érkeztek.

Illegális munkások
Az egyik hatalmas amerikai üzletláncnál a munkaügyi ellenőrzés során a szövet-
ségi tisztviselők mintegy 250 illegális bevándorlóra akadtak, akik az üzletek
éjszakai takarításán dolgoztak (Magyar Hírlap, 2003. november 8.).
Az amerikai lapokból átvett hírből két
dologra lesz figyelmes az ember. Egy-
felől az érintett cég nevét (Wal-Mart)
leírják, sőt azt is, hogy mekkora a be-
vétele, nyeresége, üzletelnek száma,
meg azt, hogy az elmúlt években ha-
sonló ellenörzéskor már száz illegális
vendégmunkást találtak, azaz vissza-
csóról van szó.

Az amerikai sajtóban tehát nem
hagyják ki valamiféle szemérmesség-
ból vagy sajtóper miatti félelemből a
vétkes cég nevét, így ha a vásárlókat ez
zavarja. dönthetnek arról, hogy másik
üzletben vesznek tejet, kenyeret. Ná-
lunk CI munkaügyi ellenőrzésról szóló

Nyitott iogalkotás?
Az Országgyűlés előtt van a jogalkotásról szóló törvény javaslata, ~melyet még
2003. október, 1O-én, napirenden kívül tárgyalt meg az Országos Erdekegyez-
tetö Tanács (OET).
Történt ugyanis, hogya munkaadói
oldal ismét kifogásolta: a törvény szü-
kíteni fogja a szociális partnerek lehe-
töségét a jogalkotási folyamatban. Ez-
zel a megállapítással a munkavállalói
oldal is egyetértett.

A kormány képviselői el mondták
ugyanazt, mint a június 27-én tartott
ülésen. Eszerint a nyitott jogaikotás
szélesíti a társadalmi érdekcsoportok
részvételi lehetéíségét. Így a felek ab-
ban maradtak. hogy a szociális partne-
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rek konkrét jogosítványait a munka
világával összefüggő törvényekben,
valamint az OÉT alapszabályában kell
rögzíteni.

Most már csak az a kérdés, hogy
a szociális partnerek akarnak-e foglal-
kozni a munkaeró migrációjával, az ide
érkező külföldi munkavállalók jogai-
val, helyzetével, életkörülményeit nagy-
ban befolyásoló ügyekkel vagy sem.
Netán mégsem kell ennyire kinyitni
a jogalkotást?

hírek, vagy akár a fogyasztóvédelem
adatai a sajtóban csak az ellenőrzött
egységek számát, a kiszabott bírság
összegét tartalmazzák, konkrétan sem-
mit nem mondanak. Pedig nagyon jó
volna tudni, hogy melyik építkezésen
alkalmaznak illegális külföldieket,
vagy éppen melyik étteremben adnak
lefagyasztott ételt felmelegítve, kissé
rornlottan, de amúgy magyarosan.

Másfelől a cikkben megszólaltatnak
lengyel és cseh vendégmunkásokat.
Történetük általánosítható. és talán
magyarok is voltak közöttük.

Pável a New York Times tudósítójá-
nak elmondta, hogy otthon, Lengyelor-
szágban étteremvezetőként dolgozik.
és az USA-ban eltöltött nyolc hónap
alatt minden éjjel, szünnap nélkül taka-
rított, nappal pedig aludt vagy pihent.

A Wal-Martban a takarítócég lefülelt
alkalmazottja amúgy turistavízummal
érkezett, és a kinti keresménye éppen
nyolcszorosa az otthoninak.

Robert Csehországból szervez a taka-
rítócégnek rnunkásokat az interneten
keresztül, mert amerikaiak erre a mun-
kára nem vállalkoznak.

A megbüntetett cég azzal védeke-
zett, hogy az alvállalkozó takarítócé-
gért nem felelős, nem is tudott a sza-
bálytalan foglalkoztatásról. Pável sze-
rint viszont biztosan feltűnt az áruházi
vezetöknek, hogy az éjjeli múszakban
csak angolul nem beszélök dolgoztak.
Tiszta Amerika ...
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----------------.......,------------------
Mitől megy, és mitől marad?

A státustörvény és a kettős állampolgárság feletti bő évtizedes vitában mind-
két oldalon azzal érveltek, hogy az ő álláspont juk elfogadás ával marad, míg
a másik fél javaslatának elfogadásával elvándorol a határon túli magyar.

Két dolog biztos: a Magyarországra
vándorlók számában nem hozott sem-
miféle jelentős változást egyetlen tör-
vény vagy a határon túliakkal kapcso-
latos politikai, retorikai fordulat,
ugyanakkor 1990 óta folyamatosan
növekszik a határon túliakra fordítan-
dó költségvetési támogatások össze-
ge, azaz nem bizonyított, hogya szü-
lőföldön maradás szükséges vagy
elégséges feltétele lenne a rájuk fordí-
tandó támogatás.

A Népszabadságcan (2003. október
30.) Szabó József összegyűjtötte a ren-
delkezésre álló, általa is sokat kifogásolt,
pontatlan rendészeti, állampolgársági és
leöltségvetési adatokat. Ebből az derül
ki. hogy - szakénői becslésekkel is alá-
támaszthatóan - félmillió határon túli
magyar hagyta el a szülőföldjét, és tele-
pült át az anyaországba vagy más állam-
ba a világon. A folyamat megállíthatat-
lannak tűnik. A trend annak ellenére fo-
lyamatos, hogy a rendszerváltás óta min-
den magyar kormány meghirdetett célja
az volt, hogy elérje a határon túliak ma-
radását és otthoni boldogulásukat. Kér-
dés, hogy az eszközök voltak erre alkal-
matlanok. vagy csak korlátozottak vol-
tak. Mit mutatnak az adatok!
• A 2001-ben elfogadott kedvezmény-

törvény után nem állt meg az említett
elvándorlási folyamat. Amíg Romani-
ából 3224 ember adta be 1998-ban a
bevándorlás: kérelmet, addig 2001-
ben 6093 fő. 1990 és 2000 között a
legtöbben Romániaból vándoroltak
be Magyarországra. A bevándor-
lási/letelepedési engedéllyel rendel-
kező román állampolgárok száma
1990-ben még 15 250 fő volt, 1992-
ben már 40 754, 2002-ben pedig
37 996 fő. A Romániából bevándor-
lók zöme magyar nemzetiségű. A BM
adatai szerint 1993 és 2002 között
54 100 romániai útlevéllel rendelke-
ző kapott magyar állampolgárságot
(a velünk összemérhető Belgiumban
ennél többeknek adnak évente ál-
lampolgárságot).

• A jugoszláv állampolgárságú beván-
dorlók száma 1998-ben HI0 volt, míg
2001-ben 1577-en adtak be kérelmet
ilyen célból. A háború, a bombázá-
sok elől való menekülés a becslések
szerint 1990 óta nuntegy 20 ezer ma-
gyar elvándorlásával járt. Közülük le-
telepedési engedélye 2002-ben 978]
embernek volt.
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• A szlovák állampolgárok közül az
elmúlt évben 1828-nak volt letelepe-
dési engedélye.

• Hasonlóan a szlovákiai érkezők-
höz, az ukrán útlevéllel rendelke-
zők száma is áttekinthetetlen 1990
óta, mert szovjet, egykori szovjet és
ukrán név alatt is találni adatokat.
1998-ban 798 ukrán állampolgár
nyújtott be bevándorlási kérelmet,
míg 2001-hen 388 fő. Tavaly 5859
bevándorlási és letelepedési enge-
déllyel itt élő ukrán állampolgár
szerepelt a sta tiszti kában.

• 13 éve működik a Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala, 1996-ban hívták
össze először a magyar-magyar
csúcsot. majd 1999-ben jött létre a
Magyar Állandó Értekezlet. 1990
óta legalább 52 milliárd forinttal tá-
mogatta a költségvetésből az állam
a határon túli magyarok közösségeit,
intézményeit. Ebből az idei leöltség-
vetésben 11,2 milliárd forint szerepel.
A további következtetésekhez kuta-

tásokra lenne szükség, hogy kiderül-
jön: vajon a materialista megközelítés
követheró-e. azaz az anyagi támogatá-
sok nyújtása befolyásolja-e az otthon
maradást? Azt már tudjuk. hogy az itte-
ni beilleszkedést, áttelepülést az állam
nem segíti. így abban biztosan nem
a támogatás mértéke az alapvető fon-
tosságú. További kutatási kérdés a jogi
feltételek hatása, bár ismert, hogya be-
illeszkedést, az állampolgárság meg-
szerzését nem könnyítették meg ér-
demben.

Akkor talán át kellene gondolni: ha
nem a materiális szférában, akkor mi-
ben rejlik a válasz' A kertárs csoport
húzóerejébcn, a hálózatokban. vagy
valami másban>

• A apvilág Kiadó gondozásában je-
lent meg Bíró Dávid: A globális felme-
legedés politileatörténete cimú könyvc
(Politikatörténeti Füzetek) A kötet át-
tekinti azokat a nemzetközi egyezmé-
nyeket, dokumentumokat, amelyek-
ben a nemzetközi közösség megteszi
első válaszlépéseit az egész emberi-
ség szempontjaból közös ügyben, az
üvegházhatás. a károsító anyagok ki-
bocsátásának csökkentésére.

A szerző arra nem vállalkozott, hogy
a környezeti hatások által kiváltott gaz-
dasági és társadalmi következmények-
kel is foglalkozzon, ezt nyilván más ku-
tatásokban kell megtenni. Mindeneset-
re közhelyszámba megy a felismerés,
hogy az évszázad legnagyobb társadal-
mi kérdése a globális felmelegedés. a
természeti jelenségek szélsöségesebbé
válása miatt is a tömeges migráció lesz,
amelynek megértéséhez jó háttérként
szolgálhat a kiadvány. Kiderül belőle.
hogya nagyhatalmak egyáltalán nem
tekintik a kutatási eredményeket meg-
győzőnek, és erre hivatkozva hárítják CI
a belpolitikai hatásokkal járó cselek-
vést, a különböző környezetvédelmi in-
tézkedések bevezetését.

Az USA és Oroszország kivár, és
közben csendben emelkedik az üveg-
házhatást okozó légköri gázok kon-
centrációja, sőt 2050-re megduplázó-
dik, a hőmérséklet pedig veszélyesen
megemelkedik.

• A Beszélő októberi számában Tóth
Judit a kettős állampolgárságról írt cik-
kében azt vizsgálja. hogya nemzetközi
jog és az európai közösségi jog miként
rendelkezik a többes állampolgárság-
ról. Az írás címe egyben válasz is arra,
vajon miként viszonyuljon a jogalkotó
az elemi eré5vel követelt magyar állam-
polgárság tömeges megadásához: "Mi-
ért nem lehet. ha szabad?"
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Az Emberi Jogok Napián

- ifiúsági verseny
A hónap idézete

November elején vette át Glatz Ferenc
akadémikus Németország érdemrend-
jének nagykeresztjét, és ez alkalommal
beszélgetett vele a Magyar Hírlap új-
ságírója (2003. november 8-9.). Első-
ként arról, miért kapta a díjat. "Az elsők
között voltam, sokan egyenesen az én
nevemhez kötik annak az egyébként
kézenfekvő problémának a megfogal-
mazását, hogy itt Közép-Európában a
népek szállásterületének a határai és az
államigazgatási határok nem esnek
egybe, s ebből konfliktusok sora kelet-
kezik. Feloldásukra az elmúlt évszá-
zadban két kísérlet történt. Vagy az
állam határokat tologatták ide-oda 0920-
ban, 1938-41-ben, illetve 1991-92-
ben), azt gondolva, így úgynevezett
tiszta nemzetiségű nemzetállamokat
hoznak létre: vagy az államok területe-
ról az etnikaí-nemzeti kisebbségeket
telepítették át a szomszédos államok-
ba, ahol azok többségben éltek. Ez tör-
tént 1945--47-ben. Mindkét kísérlet lát-
ványos kudarcot vallott. A díj többek
közt annak is szól, hogy már a 70-es
években - amikor Európában még a
béke és a status quo feletti elégedettség
uralkodott - az 1920. és az 1947. évi
békerendszer feloldatlan ellentételei-
ről, az 1944. évi kitelepítések, lakosság-
cserék rossz megoldásairól beszéltem.
Azt hiszem, leginkább e rossz megol-
dások csődjének a föltárása és egy új
megoldás elméleti végiggondolása az
a teljesítmény, amit a díj odaítélői elis-
mertek." A megoldást az állampolgár-
ság és az etnikai, kulturális identitás
szétválasztásával, a területi autonómiák
és a népek Európájanak megvalósí-
tásában látja, amelyhez az EU bővíté-
sével egyre közelebb kerülhetünk
Ugyanakkor sokan ellenzik a bővítést,
különösen a migráció miatt. Az akadé-
mikus erre így reagált. "Valóban félnek
attól, hogya Nyugaton meg lévő mun-
kanélküliséget még fokozni fogja, ha
innen hatalmas munkaerő-áradat indul
meg. Ezért még a németek is korláto-
z ásokat kérnek. Szerintem viszont
nincs Európai Unió az egyén, az áru és
a szellem szabad mozgása nélkül.
Az Európai Uniónak akkor van értel-
me, ha a szelvezet fokozza a területén
élő polgárok holnapi versenyképessé-
gét. Semmi más értelme nincs. A mun-
kaerő szabad vándorlása nemcsak gaz-
dasági előnyöket jelent, ez egyben
a szellem. a tudás mozgása és cseréje;
ez a kulturális sokszínűség megterem-
tője és a kölcsönhatásban a gazdagí-
tója. És egyébként a leghatékonyabb
eszköz az előítéletek, az idegengyűlö-
let ellen. Én tehát minden migráeiós
korlátozást elvből ellenzek."
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A Martin Luther King Egyesület 1995
óta emberi jogi és toleranciaoktatást
szervez diákok és pedagógusok szá-
mára. 2003-ban olyan emberi jogi okta-
tási programot indít, amelynek célja,
hogy a diákok aktívan sajátítsák el az
alapvető emberi jogokat, és maguk ad-
ják át az információkat diáktársaiknak,
környezetüknek. Ezt a nemzetközi
programot az Európai Tanács támogatja,
és három országban egyidejűleg szer-
vezik az egyesület partnerszervezetei.
Erdélyben a csíkszeredai Csíki Alapít-
vány, a Délvidéken a szabadkai Nyitott
Távlatok szervezet a gazdája.

A program keretében a részt vevő
országok három-négy gimnáziumából
négy-hat tanuló kap alapvető emberi
jogi képzést, és a Nemzetközi Toleran-
eia Napon valamilyen figyelemfelkeltő
és szórakoztató rendezvénysorozatot
szerveznek a diákok a saját gimnáziu-
mukban, hogy tudatosítsák az emberi
jogok megvédésének a fontosságát és
a kötelezettségek tiszteletben tartását,
a másság értékként való kezelését.
A rendezvény segíthet eloszlatni az
előítéleteket és sztereotípiákat, vala-
mint az erőszakmentes konfliktuskeze-
lést hangsúlyozza. December 10-én, az
Emberi Jogok Napján a diákok egy
írásbeli versenyen mérik össze tudásu-
kat az emberi jogokról, és az iskolában
Toleraneia Napokon készült anyagok-
ból egy emberi jogi kiállítást szervező-
dik e három országban. Ezen a napon
kerül sor a díjkiosztás ra is.

A július óta folyó on-line és interak-
tív képzések során a diákok betekin-
tést nyertek az Emberi Jogok Egyete-
mes Nyilatkozatába, megismerkedtek
erőszakmentes polgárjogi harcosok te-
vékenységeivel, tájékoztatót kaptak a
nemzetközi jogi rendszerről, valamint
az emberi jogi nemzetközi szerveze-

tekről (E SZ és az Amnesty Inter-
national). A program keretében beszél-
tek tevékenységeikről, a műhelyrnun-
ka során pedig elkészítették a Tolerancia
Nap rendezvényeinek a programterve-
zetét.

November 14-én a Kodály Zoltán
Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázi-
um és Zeneiskola (1022 Budapest,
Marczibányi tér 1), a Szent László
Gimnázium (1102 Budapest, Körösi
Csoma Sándor út. 28-32.) és a Bolyai
János Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola (2364 Ócsa, Falu Ta-
más utca 35.) szervezi meg a Teleran-
cia Nap rendezvényeit. November 17-
én pedig a csíkszeredai Márton Áron
Gimnázium, a székelykeresztúri Zeyk
Domokos Gimnázium, a székely-
udvarhelyi Református Gimnázium és
a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre
Gimnázium diákjai készítik elő a Tole-
rancia ap ot. Szabadkán a program
csak most alaku!'

A Toleraneia Nap rendezvényei ver-
senyszerűek, független megfigyelők
(a média képviselői, tanárok, diákok,
civil szervezetek és az önkormányzat
képviselői) értékelik a munkát, pon-
tozva a rendezvények minőségét, láto-
gatottságát, eredményét.

Csíki Emese, a nemzetközi ifjúsági
program felelőse várja a programba
bekapcsolódni kívánó szervezeteket,
érdeklődőket és az értékelésben részt-
vevőket.

MARTIN LUTHER KING
EGYESÜLET
1082 Budapest, Üllői út 46. 11/17.
Tel./fax: 1 303 8145,
e-maiI: csikíessec.ro
További információk:
http://neomail.sourceforge.net
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-------------------
Konferenciák

A Magyar Helsinki Bizottság 2003. no-
vember j S-16-án tartotta szokásos me-
nedélejogi tréningjét, bevonva a viták-
ba a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal (BÁH). a Fővárosi Bíróság és az
Igazságügyi Minisztérium képviselőit.
Napirenden szerepelt a befogadottak
jogállása. a mcnekültügyi és az idegen-
rendészeti eljárás kapcsolódási pontjai.
a körclczó tartózkodási hely kijelölése
a két eljárásban.

Megtárgyalták, miért vannak a me-
nedeket kérők őrizetben, javul-e a
gondozó, felügyelet nélküli kiskorúak
helyzete a menekültügyi eljárásban.
Szó esett a menekültekkel szembeni
szexuális és nemi indíttatású erőszak-
ról Az ügyvédek és joghallgatók szám-
talan íogcscrer tárgyaltak meg, amely-
ben :1 hatóság figyelmen kívül hagyja
a gyermekek családban való felnevel-
kedeséhez. :l láthatáshoz. a családi élet
zavarralanságához fűződő emberi jogi
egyezmények szabályait a vízumki-
adás. a kiutasítás, a tartózkodási enge-
délyezés és a kiadátás kapcsán. Ennek

egyik oka a rossz idegenrendészeti
szabályozás, másik oka pedig a bírák
idegenkedése az emberi jogi szervek
(Európai Emberi Jogi Bíróság, Európai
Bíróság) eset jogától, illetve a hazai jog-
szabályok és a nemzetközi vállalások
összehasonlírásától. A jogvédő szerve-
zet stratégiai lépések megtételéről
döntött.

***
Az Egészségügyi, Szociális és Család-
ügyi Minisztérium (ESZCSM), a Magyar
Statisztikai Társaság és a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) 2003. november
19-én konferenciát rendezett az örege-
désről és az időskorúak életkörülmé-
nyeiről. Ennek keretében nem csupán
arról esett sz ó, hogy az öregedés
a nyugdíjrendszerre, a gazdaságra, az
egészségügyre milyen hatással van,
hanem Illés Sándor jóvoltából megvi-
tatták az öregedés és a migrácio össze-
függéseit. A migránsok is megöregsze-
nek így csak időlegesen tudják korri-
gálni a karfa anornáliáit. vagy azt, hogy

az utóbbi években egyre növekszik az
inaktiv korúak betel epedése Magyar-
országra.

Egyetemisták és föiskolások az EU-ról és az elöítéletekröl
..Az egyetemisták és a főiskolások
perspektíva képe" címmel végeztek
kutatásr a Minisztcrelnöki Hivatal meg-
bízásából a hazai felsőoktatásban tanu-
lók körében. A sokféle témá val foglal-
kozó. dc elsősorban a fiatalok jövőbeli
elvárásait, morivációit firtató kérdés-
sorhól most csak néhányat veszünk
szemügyre. A teljes anyag olvasható
a Stratégiai Elernzó Kozpont honlapján
(wwwstratek.hu) .

Ki akar leútfotdon tanulni?
A munkaerő-piaci és a felsőoktatási
mobilitás az uniós tagállamokon belül
hozzájárult ahhoz. hogy a gazdaság
versenyképesebb legyen. Szárnos kö-
ziisségi intézkedést hoztak az EU-n be-
lül. hogy mobilisabbá tegyék a munka-
erőpiacor. A felsőoktatási mobilirás
elősegítésére is szamos oktatáspolitikai
elképzelést ültettek ár a gyakorlatba.
Az európai felsóokrarásí intézmények
egységesttése. az úri. bolognai folya-
mat, többek között a felsőoktatási mo-
bilitás crósírését szolgálja.

A diákok 53 százaléka tervezi. hogy
a csatalakozást követóen rövidebb idó-
n..'. pár hónapra kulfoldre megy tanul-
ru. A megkérdezetteknek 30 százaléka
pedig azt mondja, hogy akár évekre is
elmenne máshová tanulni. Az, hogy
milyen évfolyamra járnak, érdemben
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nem befolyásolta a tanulási terveket.
A főiskolások kevésbé mobilisak, kö-
zülük kevesebben tervezik, hogy rövid
távra külföldre mennek tanulni. Ám ha
valaki idegen nyelven beszél, akkor
nagyobb valószínűséggel tervez kinti
tanulást, akár rövid, akár hosszabb
távon. További eltérés regionálisan
tapasztalható: a fejlett régiókból szár-
mazó diákok mobílísabbaknak tekint-
hetők, ők nagyobb valószínCíséggel
terveznek külföldi tanulmányokat. Pél-
dául az Észak-Alföldön a megkérdezet-
tek negyede rövid, míg 45 százaléka
hosszabb távú külföldi tanulást tervez.
Ez az aránya Nyugat-Dunántúlon már
39 és 59 százalék.

Ki akar leülfoldon dolgozni?
A magyar diákok az uniós csatlakozás
után szívesen vállalnanak mu nkát
más tagállamokban A kutatás alapján
elmondható, hogy az "agycIszívás"
jelensége a közcljövóbcn akár ag-
gasztó is lehet: a diákok ')7 százaléka
pár hónapig vállalna munkát másik
tagállamban. rníg -i0 százalékuk akár
évekre is elmenne kűlföldre dolgoz-
ni. Ugyanolyan valószínúscggel ter-
vezik a rövid távú külföldí munkavál-
lalást az egyetemisták és a fóiskolá-
sok, a különbözó évfolya mra járók,
a férfiak cs a nók. Hosszabb időre

azonban inkább a férfi hallgatók
mennének. Rövid távon munkát na-
gyobb valószínlíséggel vállainának az
egészségügyi. a mezögazdasági kép-
zésben résztvevők. és értelemszerűen
azok, akik beszélnek egy vagy két
idegen nyelvet. Nagyobb valószínű-
séggel mennénck el hosszabb idó-
szakra külföldre dolgozni a müszakí.
informatikai, mezőgazdasági, környc-
zetvédelmi, sőt a jogi, egészségügyi
képzésCí diákok (53-68 száza lék kö-
zött).

Áuelepúlnél?

Azt is megkérdezték, hogy a diákok
akarnak-e másik országba áttelepülni.
, 'os. a magyar diákok 31 százaléka el-
hagyná az országot, és hosszabb tavon
máshol telepedne le. A férfiak ebből a
szempontból mobilisabbak, mint a női
hallgatók. A főiskolai hallgatók na-
gyobb valószínúséggel emigrálnának.
mint az egyetemisták. Ennél érdeke-
sebb, hogyamegkérdezettek között
sokkal fontosabb az eltérés aszerint.
hogy honnan származnak. A regionális
különhség 14 százalék volt: például
a dél-dunántúltak körében csak 26 szá-
zalékos volt, míg a Dél-Alföldön vagy
a Közép-Dunántúlon már tíO százalékos.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Egyetemisták és föiskolások ...

Állítások Egyáltalán nem Teljesen Mérleg index

Nem lenne baj acigányokkal, 10 29 +26
ha megtanulnának végre dolgozni.

A cigányoknak a vérében van a lopás. 12 25 +21

A zsidók azért tartanak össze. 16 15
hogy egymás karrierjét előmozdítsák.

-3

A Magyarországon éló arabok 15 11 -3
közbiztonsági kockázatot jelentenek.

Az itt éló kínaiak nem tudnak
és nem is akarnak beilleszkedni 13 13 -4
közénk.

A zsidók mindenkit leantiszemitáznak
akinek nincs jó véleménye ' 20 14 -11
a zsidókról.

Magyarországon nincs cigánykérdés, 37 10 -33
csak szegény kérdés van.

(Folytatás a 7. oldalról)

Az áttelepülni vágyók 83 százaléka
okot is megnevezett: itthon alacsonyak
a fizetések, rosszak a kereseti lehetősé-
gek. míg külföldön magasabb lesz az
életszínvonala, jobbak az életkörülmé-
nyek és jobbak az elhelyezkedési lehe-
róségek. Az áttelepülni vágyók 10 szá-
zaléka nevezte meg okként a nyelvta-
nulást.

Előítéletek a jövő diplomasai
körében

Mivel a kutatás a teljes nappali tagoza-
tos felsőoktatási populációt felmérte,
többféle módszerrel igyekeztek meg-
vizsgálni az elóitéleteket a különbözö
népcsoportokkal, kisebbségekkel, mig-
ransokkal szemben. Először arra kér-
ték a hallgatókat, hogy mondják meg,
mennyire értenek egyet az alábbi eló-
ítélet-vezérelt állítással - lásd a táblá-
zatban a százalékos értékekeket.

A válaszok alapeloszlásaból az de-
rül ki, hogy az egyetemeken és fóis-
kolákon is a cigányokkal szembeni
előítéletek a legelterjedtebbek, és
a korábbi kutatási eredmények rossz
híre igaznak bizonyult. Valóban meg-
lehetősen elóitéletes a jövő értelmisége.
Képzési arányok szerint is jelentős
különbségeket találunk. A gazdasági,
kereskedelmi, illetve a műszaki sza-
kokon határozottan pozitív az etnikai

előítéletesség faktor átlaga, azaz igen
előítéletesek a hallgatók, míg a humán,
a bölcsész, a művészeti, a vallási és
a teológiai szakokon határozottan ne-
gatív, azaz kevésbé előítéletesek.

A válaszadás szerint klaszterekbe so-
rolhatók a hallgatók. Így öt, egymástól
eléggé markánsan elkülönülő csoport
jött létre. Az első csoportba (22 száza-
lék) azok tartoznak, akik teljesen men-
tesek az eléSítéletektől. A második cso-
portot az erősen előítéletesek alkotják
(21 százalék). A harmadik csoportba
az arabokra és a kínaíakra vonatkozó
eloítéletek gyengék, ám acigányokkal
és különösen a zsidókkal szembeni
erős, így a kutatók ezeket" szalon anti-
szemitáknak" nevezték (14 százalék).
A negyedik csoportot a cigányellene-
sek alkotják (18 százalék). Végül az
utolsó csoport (26 százalék) elsősor-
ban az arabokkal szemben előítéletes.

A nagyobb valószínűséggel a böl-
csészkarokon és az egészségügyi sza-
kokon találkozhatunk teljesen előíté-
let-mentes hallgatók kal. míg ennek el-
lenkezéíjével a gazdasági szakokon.
Különösen magas volt az erősen előí-
téletes csoportba tartozók aránya a Bu-
dapesti Közgazdaság-tudományi és Ál-
lamigazgatási Egyetemen (56 száza-
lék). A Pécsi és a Szegedi Tudomány-
egyetemen viszont az elóítélet-mentes
hallgatók aránya magasabb volt az át-
lagosnál. Ez egyben a vidék-főváros
eltérést is reprezentálja.

A föískolaí hallgatók körében is több
az előítélet az egyetemistákhoz képest,
továbbá a lányok valamivel kevésbé
előítéletesek, mint a fiúk. A gólyák kö-
zött is magasabb az előítéletesek ará-
nya, a végzős évfolyamokon viszont a
teljesen előítélet-menteseké. Ez jelzi,
hogy a tanulás segít az előítéletek mér-
séklésében.

A társadalmi távolság (Bogardus-
féle skála) mérését a következó kérdé-
seken keresztül végezték el: elfogad-
ná-e a hallgató, ha egy tanulócsoport-
ba, egy menzai asztalhoz, közös albér-
letbe vagy partnereként cigány, zsidó,
szlovák, román, ukrán, arab, kínai és
határon túli magyar diák kerülne'
A megkérdezettek 95 százaléka hajlan-
dó volt válaszolni. A nem válaszolők
valószínűleg leplezték elóitéletessé-
güket a vísszautasítással, de ezt a vála-
szoknál nem lehetett figyelembe ven-
ni. A többiek válaszmegoldásaiból az
derült ki, hogy a hallgatók a legelfoga-
dóbbak a határon túli magyarokkal, és
a leginkább elutasitóak acigányokkal.
Például a cigány diákot 61 százalékuk
albérleti társnak, 19 százalékuk még
menzai asztaltársnak és 75 százalékuk
partnernek egyáltalán nem fogadná el.
Ugyanez az arány a határon túli ma-
gyarokkal kapcsolatosan 1, 5 és 12
százalékos volt. Az arab diákokat visz-
szautasírók aránya a menzán 11 száza-
lék, az albérletben 42 százalék. míg
a partnerválasztásban 62 százalékos.
A kínai diák befogadása a tanulócso-
porba 7 százalékban talál teljes elutasí-
tásra, 9 százalékban a menzán, 35 szá-
zalékban a közös albérletben és part-
nerként 59 százalékban.

Összességében, valamennyi választ
figyelembe véve megállapítható, hogy
a hazai nappali tagozatos egyetemis-
ták, főiskolások 2 százaléka semmilyen
helyzetben nem fogad el egyetlen etni-
kumot sem. A skála végén vannak azok,
akik az összes etnikai csoportot akár
partnerként is elfogadnák. Ez a teljes
nyitottság a hallgatók 12 százalékára
jellemző. A legnyitottabbaknak a SOTE
és az SZTE megkérdezett hallgatói bi-
zony,:!ltak, míg a legkevésbé nyitottak
a BKAE hallgatói voltak.

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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NEFE semmi, fogd meg iól
A Külügyminisztérium pályázati felhívást tett közzé a Magyar Közlöny 133.
számában, hogya nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) politikája
keretében civil szervezetek vissza nem térítendő támogatásban részesülve
programokat szervezzenek Irakban, Szerbia-Montenegróban, Boszniában,
Vietnamban, a Palesztin Nemzeti Hatóság területén, Macedóniában, Moldo-
vában, Kínában, Mongóliában, Kirgizisztánban, Ukrajnában, Etiópiában, Afga-
nisztánban, Jemenben, Kambodzsában és Laoszban.
Olyan nonprofit szervezetek pályáz-
hatnak. amelyek legalább két éve vég-
zik cél szerinti tevékenységüket, és
kelló fantáziájuk van ahhoz, hogy az
összesen 300 millió forintból tudjanak
bármilyen fejlesztési tervet kialakítani
december 31-ig.

A lényeg, hogy magyar termeket,
szolgáltatást használjanak fel, legyenek
benne lehetőleg az áfa-visszaigénylök
körében, továbbá töltsék ki a szükséges
úrlapokat. A felsorolt országokban a ma-
gyar gazdaságpolitika tapasztalatait kel-

lene átadni, fejleszteni az oktatást, a víz-
gazdálkodást vagy éppen a humanitári-
us segítségnyújtást. További információk
a www.kulugyminiszterium.hu honla-
pon olvashatók. Vajon miért nem jut
senkinek sem eszébe, hogya felsorolt
területekról érkező menekültck hazaté-
rését és visszailleszkedését kellene tá-
mogatni, mert ugyan a vízgazdálkodás
vagy a környezetvédelem nagyon fon-
tos, de ennyi pénzból úgyis reményte-
len, viszont pár tucat család házatérését
talán biztosítani lehetne belöle.

Egységes munkaügyi nyilvántartás
Az Országgyűlés novemberben fogadta el azt a törvényt, amely bevezeti az
egységes munkaügyi nyilvántartást. A 2003. évi XCIV. törvény értelmében rö-
videsen megoldódik a migrációval és különösen a munkaerő-piaci hatásokkal
foglalkozók régi gondja: lesznek adatok a külföldi munkavállalókról.
Ezt gondolná először az Olvasó, hiszen
a Munlea törvénykönyve alkalmazási
körébc tartozó valamennyi dolgozó ról
az egységes nyilvántartásba kerülö ada-

tokat kell továbbítani, beleértve az
állampolgárságot, az iskolai végzettsé-
get, a szakképzettséget, a szernélyi alap-
bért, a munkaviszony kezdetét és végét.

Azután tovább olvasva már jönnek
a győtró kétségek: vajon miért remény-
kednek abban, hogy az eddig feketén
netán munkavállalási engedély nélkül
foglalkoztatottak is legkésöbb a munka-
viszony kczdö napján bekerülnek a
nyilvántartásba (a Munkaügyi Nyilván-
tartó Központba), sót onnan statisztikai
adatként az EU-ba? A központból adato-
kat igényelhet a társadalombiztosítás.
az adóhatóság éppúgy. mint a mene-
kültügyi vabry az idegenrendészeti szerv.

Eddig is létezett bejelentesi kötele-
zettség vagy nyolcféle szerv (nyugdíj-
biztosító, egészségbiztosító, adó ható-
ság, magán-nyugdíjpénztár stb.) felé.
és ezzel az CIj nyilvántartással sem
mentesül a munkáltató a többi említdt
szervnél teljesítendő adatszolgáltatás
alól. Vagyis egy újabbal bóvli It a kör.
Logikus: ha eddig nyolcnak nem jelen-
tettek, most a kilencediknek biztosan
fognaki

~~~~~m~~~WiSm~·-~~~~~f!J§[fdjJ5~~

. ~/ .Minden meneleültnele, oltalmat kere- va tartják a menedéleet kérőkel. Ez reménnyel töltheti el ~
.'.. sőnek kívánjuk, hoC!,.ylegyen ez az utol- az unióban bizoheu. lám, mégiscsak rászoritanale min- ~

., , ,~ só harácsonyule. a~elyet szerelleiktől, ket egyre-másra. A közösségi irányeloeleet, rendele/eket m
'~azájuklól :á~ol .töltenek, id~genbeJZ.'0:- böngészők/ersze ráncoljáie a homlokukat, vajon miért ~

uasáinlenale békés únnepehet es Sikeres UJ csak a 12ev alatti gyermekek tudnak beüleszleedni, a na- I
évet leiuánunle' Búcsúzunk az utolsó, EU-n gyobbale beengedése pedig már meg tagadható - a csa- ~

; kívül ~ö!tött évtől" -. kiSS~ szoror~g~avál~u~, hoz-e több ládegyesítésrő/szóló I~án.~e~u~)0f!?'alltudot! íg).',e/.':.(~k~l~-I...
biztositéleot, leiszámithatóbb hatosagi eljárást, jobb ma- 1z1 a gyermeleijogolerol szolo ENSZ-egvezmeny betu;elol es ~
gyarországi kilátásokat a következő esztendő ésa csatla- szellemétől... ;
kozás, meg a most alakuló közösségi szabályozás. Az Eu- Az ünneplés tehát oaloszinideg nem lesz egyfonna a me- ~
ropai Bizottság a monitorozo jelentéséhen Például szóvá nekülteknek, vándoroknak és a befogadóknak az éu ué- ~

. telte, hogy még mindig nincs beilleszkedési politika, fog- gén, ahogyan a csatlalzozásleor sem.
~~~~~~~ ..~~ ~~~~~~~~~~~~~



Milyen kilátásai vannak nálunk a meg-
felelő okmányok nélküli, magát iraki-
nak valló földönfutóknak? Nézzünk
két tipikus megoldást!

Az egyik szerint egy férfi, akinek
"állandó külföldi lakóhelye: Irak, Bag-
dad", szeptember 3-án indult el Török-
országból. Előtte való élete érdektelen,
rnert az irakiak főleg Törökországban
laknak, ahonnan az illető a szokásos
módon, egy kamionban megbújva ju-
tott el, ismeretlen útvonalon Magyaror-
szágra. A magyar határt gyalogosan
lepte át Nagykereki térségében. Végre
egy fix pont, amelynek közelében, Ra-
kottyás tanya terül el, itt fogta el a ha-
tárőr október 6-án délben. "Az elfogás
helye alapján megállapítható, hogya
személy illegálisan, zöldhatáron lépett
a Magyar Köztársaság területére Romá-
nia irányából." Mivel a férfi "személy-
azonosságát és Magyarországon való
tartózkodásának jogszerűségét hitelt
érdemlően nem tudta igazolni", a Ro-
mániával kötött toloneegyezmény (ki-
hirdette a 2002. évi LX. törvény) 4. cik-
kének (1) bekezdése alapján visszauta-
sították Romániába az október 7-én
kelt határozattal. Az orosházi határőr-
igazgatóság egyszerűen ítélte meg a
helyzetet: "Az Idtv, 43 § (1) bekezdé-

Magát irakinak valló
seben foglalt visszautasítási ti lalom
nem áll fenn." A fogdába került férfi
visszautasítási őrizetét a városi bíróság
november 5-ig meghosszabbította. No-
ha az illető menedékjogi kérelmet ter-
jesztett elő, ugyanezt tette a román ha-
tárórizeti szervek tájékoztatása szerint
Romániában is. Így a magyar hatóság
gyorsított eljárásban bírálja el a kérel-
met. " ... ebből következik, hogya kül-
földi visszautasítása avisszafogadási
egyezmény alapján foganatosítható. A
külföldi korábban másik biztonságos
harmadik országban - Romániában -
előterjesztett menekültügyi kéreime el-
bírálása ideje alatt illegálisan az orszá-
got elhagyta. Mindebből arra vonható
következtetés, hogya visszautasítási
intézkedés végrehajtása érdekében
szükséges a visszautasítási őrizet meg-
hosszabbítása." Világos: nem ismert az
illető pontos személyi háttere, adatai,
indokai, de mert notóriusan minden
országba illegálisan lép be vagy onnan
ki, jobb, ha fogva van, és visszaadják
oda, ahol majd végre mindent tisztáz-
nak róla és menedékjogi kérelméról.
Hogy erre a másik ország nem köteles,
hogy nincs még jogerős menedékjogi
határozat, tisztázatlan az illető kiléte,
az nem izgatta fel a bíróságot.

Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya
között állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról

4. cikk. Külföldi személyek visszafogadása
(1) Bármely Szerződő Fél, a másik Szerződő Fél megkeresésére, minden kü-

lönösebb formaság nélkül visszafogadja azt a külföldi személyt, aki a
megkeresett Szerződő Fél államának területéről közvetlenül lépett be
a megkereső Szerződő Fél államának területére, és nem felel meg ::1 belé-
pésre vagy tartózkodásra vonatkozó jogszabályi feltételeknek. L . .J

5. cikk. A külföldí személyek visszafogadása alóli kivételek L. .J
(4) Nem áll fenn visszafogadási kötelezettség azon külföldí személyesetén

sem, aki: L . .J
b) menekültként történő e1ismerés iránti kérelmet nyújtott be a megkereső Szer-

ződő Fél illetékes hatóságához, amely erről jogerősen még nem döntött.

2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
43. § (1) A visszairányítás, a visszautasítás, illetve a kiutasítás nem rendelhe-

tő el, illetőleg nem hajtható végre olyan országba, amely az érintett
tekintetében nem minősül biztonságos származási vagy biztonságos
harmadik országnak, így különösen, ahol a külfoldi faji, vallási ok-
ból, nemzeti, társadalmi hovatartozása vagy politikai nézete miatt
üldöztetés veszélyének lenne kitéve, továbbá olyan állam területére
vagy olyan terület határára sem, ahol nyomós oknál fogva tartani le-
het attól. hogyavisszairányított, a visszautasított, illetve akiutasított
külföldi kínzásnak, embertelen. megalázó bánásmódnak vagy halál-
büntetésnek lenne kitéve.

(2) Ha a külföldi menekültügyi eljárás alatt áll, a visszairányitás. a visz-
szautasítás és a kiutasítás csak a menekültügyi hatóság kérelmet
elutasító jogerős és végrehajtható határozata alapján hajtható végre.
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A másik megoldás, ha érdemben
megvizsgálják a "nyilatkozata szerint
iraki állampolgár menedékjogi kérel-
mét". A férfi, a felesége és kétéves
gyermekük január 5-én ismeretlen
helyen léptek be az országba, illegáli-
san. Nyomban jelentkeztek a bicskei
befogadóállomáson, és megindították
az eljárást. A kérelmezőt január 21-én,
február 5-én, 17-én és március 19-én
hallgatták meg, rniközben az elutasító
határozat március 14-én kelt. A hatóság
megállapította, hogy
- a kérelmező 15 éves korában, 1991-

ben hagyta el Irakot, azóta a család-
jával Törökországban és Jordániában
élt, sok nehézség közepette. Nem
mert Irakba visszatérni, mert a kato-
nai szolgálat elmulasztása miatt félt
a bebörtönzésétöl,

- a kérelmező a személyazonosságát
nem tudta kétséget kizáróan igazol-
ni. rnert a becsatolt okmányt a szak-
értő erre alkalmatlannak találta (ha-
mis' hamisított'), a férfi pedig nem
tudta előadni, milyen az iraki állam-
polgársági okmány; egyéb bizonyí-
tásra (például tanú meghallgatására,
hiteles iraki okmányokkal való osz-
szevetésre) nem került sor;

- a kérelmező nem a szokásos iraki
nyelvjárást beszéli a tolmács szerint
(szakértő bevonására nem került sor,
pedig ha nem otthon él. érthető a
nyelvi eltérés);

- a kérelmező teljes arcát bemutatva
nyilatkozott az MTV-nek, beszámol-
va arról, hogy ő és családja Szaddám
Huszein üldözése elől, a kínzások
miatt hagyta el hazáját. Elmondása
szerint különleges kínzásokat kellett
kiállnia, holott ilyesmit a meghallga-
tásokon nem említett (az nem derül
ki a határozatból, hogy erre vonatko-
zóan kikérdezték-e). A hatóság rossz
néven vette, hogy "cgy valódi" üldö-
zött miért vállalja a nevét, arcát a tc-
lcvízióban, és ennek alapján feltéte-
lezte, hogy nem mondott igazat;

- a jogi képviselő által tett bizonyítási
indítványokat elvetették, mert az el-
húzta volna az eljárást.
Az elutasítás indoka: a nem szavahi-

hető kérelmező elégtelen valószínüsí-
tése személyér és az üldözést illetően.
Továbbá "a menekültügyi eljárás során
nem merült fel adat arra vonatkozóan.
hogy van-c olyan harmadik ország.
amelyik a kérelmező be- vagy vissza-
fogadására hiteles, ezért a kiutasítha-
tóságot csak a származási ország tekin-
tetében kellett volna vizsgálni, hiszen
saját állampolgára visszafogadására
mindegyik ország köteles". Az Idtv.
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(1) hcke7clé'se szcrint "a V1SSZ,llLI-
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nu.n t :1 k iut.tsu.i sról való rendelkezes

]og:;z<llülvi feltC'ldl' - a SZ;lrma
zisi - nem volt meg.illapírható.
l'ZL'n c te-kintetben a mcnckültugyi ell:l-
r:'tss(JJ':l11 nem lehe-tett dontest hozni,"

:\ logi kcpvise ló a tc-Ilcbhczcshcn
.nnc-ll.-n «rvcit. h()gv a IL'l1y:íllásl -IJl'1c
l'Il\(' :1 k('rl'illll'Z() klkte:'t, t(íIlCnctl't-
ti.szt;ll.ni k cllctr vol na továbbá meg-

In! :1/ utóbb 111c: ne ki rltrc váló
Iormul.i i surplace mcnckült) alkalmaz-
hat(lság:lt. majd ezt kövcióen kellett
volna állá,st foglalni a további tartóz-
kod:!.s:1 \agv cltávolírh.rtósága kérdé-
sl'lwn, I{iJviclell e-rre hivatkozva kerte

k(']lnsdCi ;1 donres hatályon kívül
cs u] kfolvLlt:1S:ít.

vhnt l.uh.uo ;1 h;11 jog:dk:dma-
!:Í'; I:ts.s:1J1k!)(idik: .xup.in Iluss/abhan
indokolnak dl' v.in Illc':g mit lavítani cs
ml'gvil:itni :1sl.akmai továbbképzésen a
Il'I1\':í1bs Ici iC:; fclrúrását l'S a releváns
"""".","." ~llk~lI111az~-ls~it illetően.

Olvasnivaló
+\/. E'\SZ \krwk:iltligyi Fóbiztoss.iga.
valamint ,1 C;ycnlll'k. Ifjúsági és Sport-
minixztórium (JSs/cf'ogc'lsjval születctt

!ll\'g ;1 .1/cllcldil/ /!,)'enne!"c!" - védelent
t lrá nvel ucl«) cimú

\11\c'l töhh mini 20 millió
I1ll'l1l'kll!1 II1ctll'ckkkC'r(i, hcls(í mcnc-
kuh C'S ;: I',(ihi/tos,sjg illctókcssó-
.'l,i k(>n:'])l t.utozó ernber d vibgsZL'rlL',
akik Vmli Illltllcgv S IIIill iónyi a gyer-
I11l'" L'nllC\(') ILl külonös hurigsúlvt
l\'ktl'tnl'Í-:::l k iskorú.ik (' saj:lto:; csoport-
1,11':1,\ k i.idv.inv ismerteti ;1 nicnekült
g\l·rtlll'kL'k log;lit. k itcr :IIT:1. milyen :1
mcnckülcs h:lt:'I.S;1 :1 gvcrlllckekre, to-
\ ,1hJ,:l ;\ hcfogJdó orszjgb:ll1 milycn
C'I(JÍl's/ítl'sd:ct kell tenni okta.tásu k
0s jlszicilo,SZ()C1:ilis j(JI{'lük érdekében.
l'clebul :ll dhú/ódó tábori tartózkodás
11I11\l'n g()ndok fmr;'ls:l\':l válik. milycn
,1 hdvcs cgc;s/,sl'gLlgyi ellá-
[:":1, L'lkc/tl'tC',Sl', On:'t1]() fcie/ethcn
(',sik .S/U :1 !()g\':liC'ko.s gyermekekr6l,
\:t!:liJlII1L:) gyermckekkel szemben elkö-
vetett \is:;l.:lc'IC'sd::kel (durva bánásmód,
kl/S:lkm:i11\1 >!:'ts)e-lleni fdll'pC~.sr6L A ki-
",T(i nL'lkilii ,'~\(TlI1t'kl'kkl'l k:1Pc.so!alo."
tdJc!:tlukrui i.s n's/lctC:;Ul Ix'sl.C'lnck
Fll 1 ;1 k()tl,tc 'l :1 arnelv
.l llll'l/Ic ,l ,,,!lJICJ
1 'In'il Llrulm;I//:I, \':ll;lmint nC'h{ltlv
tm :th])1 imd;dnut :lJ{ll1i.
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Kék folyosó Ferihegyen
A/ uniós csatlakozásta készülnek a re-
pülótércn is: az Európai Unioból érke-
!liknck kek. a/. unión kívülról jövök-
nek piros vagy zöld folyosón kell be-
lcpni :IZ orsz.ig területére,

A vámhatárok tehát csak az union be-
lul, azaz a belsó határokká váló átkelo-
kon szúnnck meg. Am egy rcpulótór ki-
CSlt nÜ5, b; a folyosó színével igyekez-
nek ]ckzni :1változásokat. A kék folyosó
kialukításához szükséges együttmCíkií-
désr()1 november végl'n (Melro. 200:\,
novernber 2U állapodott meg a vlalév.
a Budapesti Határór-igazgatóság, vala-
mint a Vám- és Pénzügyőrség.

A hatóságok célja a gyorsabb ellenőr-
Zt'S, hiszen a belsó utasok már mcntcsek
lesznek a várnolástól. Ez persze például
a .s/aIJadon szállítható kábírószene nem
\( markozik. így a kek folyosón is fenn-
tartják a xzúrópróbaszcrú ellenőrzést.

/1. határórizeti szenek felkészültek a
csailakozásra. bár még hátravan a repü-

lótéren dolgozó határörök nyelvi kép
zése. A Malévrrak is fontos a; egylitt-
műkődes, mcrt nagy a verseny az .it-
utazó utasokért Prágával cs Bé:ccsel.

A nagyobb mcrtckú \ áltozás pcrs:«.
csak a schengeni egyezmény szabályai-
nak teljes átvételével fog bekövetkezni
2007 után, A :'vlak\ tervei szerint a 2:\
tcrmin.ilon fogadn:lk ~l nem schengen!
utasokat. míg a 213 tcrrninálon a schcn-
genfiíldi utazókat.

A hat:'lrór.~ég a/ é\ II hónapjának
közepéig 4,5 millió utas útlevelet ke-
zelte Ferihegyen. és ez S százalékos
forgalomnövekedés a mú It év hasonló
idószakához képest. Az utasok 1520
százaléka fizet vámot. ami évente 2, ~-,-\
milliárd forintot hoz a költscgvctésnck
Idén eddig (lSSZeSen 2(!3 jog.sértó esctet
derített fel a Ierihegyi parancsnokság.
S15 millió forint elkövetesi értékben
Ebból 15 CSl't kábítószer-esempeszet
volt, 6S9 milliós értékben.

Mekkora migrációt?
Ikll1l'ny PáL :u MTA kulsó tagja 111l:g
1955-hcn szcrzctt kozgazdászdiplomát
Budapcsten. EZl kövctócn a KSH-han
a népességstatisztikai Ióosztályán dolgo-
zott, majd] 957-t61 az Egyesült Államok-
ba került. és egyetemi karriert futott be,

Alapítója volt a Kelet-nyugati '\fC'pese-
déstudornányí Intezetnek. 1973-1988
között vezetle a Népesedesi Tanács Po-
litikai Tanulmányok Kozpontját. Egy"
szóval elismert demográfus. akinek vé-
lcmcnyót érdemes megismerni, 1Iárnor
Szilvia beszélgetett vele Europa fogyó
nl'pes.ségt'r61. a csökkenő termékeny-
sC'gr61 és a növekvő elörcgcdcsról
(Népszahadság 200:\, novemher 29)
Vajon megoldás-c a migráció?

"Itt a mértók a kerdes Tömeges bc-
vándorlás átformálhat annyira egy or-
s/ágo!. hogy megszakad a tiin('I1l'ti
folytonossága. Az ENSZ elörejdzésl'
szcrinr Európába az elkövetkezendo
50 évben mintegy :\0 rnillióan várido-
rólnak be, Ez nem kis szám, dc az ÖSSI.-

nC>pcsst'ghcz arányítva nem rendkívü
licn magas, 1la Cit :ti clórejelzést elfo-
gadjuk, akkor ilyen mcrtókú bevandor-
lasból Europa ga/Cias:lgibg nverhctne.
Kulturálisan kétségkívül sokszínúbb
lenne, mint most, sok tekintetben vál-
tozna a szociális atrnoszfera is, arn
alapvetóen nem formálna át amit Cll-
rópai kultúrakónt tartunk számon.

Ahugy al. cu róp.ri nC-pcss('g dörcg-
s/ik, llg\' lesz egyre télhh haszonelve-

:t hev;inclorLhnak, E/ ml'r.~é~kclhcti
:Il. elk'nC:rzéscket. Lgyanakkor tl'ny az,

Europa l:tkossága utoljára :1 nóp-
vándorlás korában szembesült nag\'
tömegek beáramlásával.

Annyira irányítható a migrációs folya-
mat, amennyire al. adott ország lakói to"
lerálják Az ugyanis az emberi jogok
megsértése, ha valaki megjelenik vala-
hol - mondjuk kiszállva egy csónakból
egy dél-európai orsóg tengerpartján -,
C~S ott nyomban konccntr.icíós táborba
zárják Demokratikus orsz{lgok kőzvelc-
ménye ezt nem fogadj:! el Az tSA-hl!1.
ahol az illegális bevándorlás a hosszú
déli határon keresztül tőrtónik. bármi
fC~1ehatékony kentroll clófeltetelc lenne
a sz emélyi igazolv:lI1v bevczeu::'sc,
A korlá toós, a kcrítós cpitése nem
cgyszcrCí dolog, 0s az emellett s/óló lT-
vek nem cgvé,rtclmlíek lllcgális hl'
vándorlók példaul vállalhatnak olvan
munkát, amit a bennszülött bko.ss:'lg
ritkán fogad el. A másik oldalon vi,
szont, kulönösen Európában, az illegális
bevándorlás gazdasági kövcrkczrné
nvei kárcsak lehetnek, Aki bejut :lZ or,
szágba, azt megilletik bizonvos szoci.i-
lis jogok és juttatások, Ennek terheit
pedig az orsóg polgárai állják 'Il'h:'tt
van egy érdekaszimmetria. amelyból
aztán valamilyen komprornisszum :d;l-
kul ki. ami. bár 1 ükrözí :lZ clfogaclhal(J
legjobb megoldást mégi:; keveseknek
van kedvére. 1., ,1 A/ (,rsógok tlJIJI
ugyanis q~ycltírc csak kercsi ;1 \';'lhs/t
:l saját gondjain:lk mcguldX"'lra,
szö tCtlnl'!x'seclL'sröl vagy éppen, mint
Eu róp,iban, nC'lx~ssC'gcscikkcnt'srcíl,'
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Külföldi gyerekek gondolók nélkül
jogi kérelmezésére. elhelyezésére vo-
natkozóan?

Felmérés készült az életkor megha-
tározhatóságának módszcreiról, a szak-
értői díjakról, valamint a BÁH által
kezdeményezett vizsgálatok számá-
ról. A program része volt egy osztrák
tanulmányút a szeparalt gyermekek-
kel kapcsolatos gyermekvédelmi. ha-
tósági tapasztalatokról. sót egy hazai
gyermekintézmény felállítása e célból
Békéscsabán. Az intézmény [únius-
han nyílt meg.

Az együttműködés célul tűzte ki a
szükséges jogszabályok módosítását,
a munkatársak képzését a gyermekek
mindenek felett álló érdekeinek érve-
nyesitesére. Az is lehet, hogy véget cr
a program, de szükséges a téma folya-
matos figyelemmel kísérése, mcrr a
2002. évi adatok jelzik. hogy a gyerme~
kek továbbra is részesei az ernber-
esempeszet. a gycrmekkcreskcdclem.
a szervkcreskcdclem, a prostitúció
nemzetközi hálózata ténykedésének.
Vajon a hazai gyermekvédelem miként
teszi intézményeit, munkatársait alkal-
massá a külföldi. kallódó. gondviscló
nélküli gyerekek védelmére' Család-
egyesítési aktív politika hiányában
ugyanis a szüleiktól elválasztott gyer-
mekek nemcsak a családjuktól. hanem
a hazai gyermekvédelmi ellátó rend-
szertól is szeparálódnak.

Az ENSZ 1989-ben született egyezménye értelmében gyermeknek számítanak
a 18. életévüket mé.9 be nem töltöttek. Az ENS~ Menekültügyi Föbiztossága,
aBevándorlási és Allampolgársági Hivatal (BAH) és a Menedék Egyesület
részvételével nemzeti akcióterv készült, hogy bekapcsolódjunk a szüleiktöl,
gondozóiktól elválasztott gyermekekkel kapcsolatos európai együttműködési
programba.

A szakértők hazai elsó ülésére 2002 ta-
vaszán került sor, és áprilisra elkészült
az akcióterv. A felek azóta legalább
kéthavonta összeültek, hogy figyelem-

mel kísérjék a történteket: vajon meg-
valósult-e a naprakész információk
összegyűjtése és a közvélemény elé rá-
rása a szeparalt gyermekek menedók-

2002-ben a menedéket kérő, szeparált gyermekek száma 658 fő volt.
Kik ők? Néhány adat.

'--H-O-N-N-AN-VA-lO-' K-(-Á-lLA-M-P-O-lG-Á-R-SÁ-G-UK-)-: --, Nemek szerinti megoszlásuk:
.;;{~Mglffil~. ;,~,,!mlllI;Ií;i!r;:%i\;!mlki,UtV;ii~a,~~ti+l,'1 601 fiú és

Iraki 57 lány
Kor szerinti megoszlásuk:

1 '1 év alatti 11,
14-18 év közötti 647

A hatósági eljárás alapján:
- Meneleült jogállást szerzeu:

2 (afgán és jugoszláv)
- Befogadott jogállást szerzett.

96 afgán, 15 iraki, 3 nigériai,
1 iráni

- Elutasítás.
240

- Eljárás megszüntetése:
869 (előző évről áthúzódással)

Az ECRE(European Council on Refugees and Exiles) állásfoglalást adott ki a menekült gyermekekről 1996 novemberében,
és abban külön kitért a kísérő, gondviselő nélküliekről. Ebből idézünk.

,,11. Kísérő nélküli gyermeknek az a gyermek tekintendő,
akit mindkét szülótöl elválasztottak, és nem viseli
gondját olyan felnőtt, akinek jog vagy szokás szerint a
gyermekről való gondoskodás a felelőssége lenne. Az
ECRE úgy véli, hogya kísérő nélküli menekült gyer-
mekeket különleges védelemben és gondozásban kell
részesíteni. Különösen kiszolgáltatott helyzetben van-
nak és különösképpen sérülékenyek, mert elválasz-
totrák őket a szüleíktól és attól a közösségtöl, amely-
ben éltek. Ezért az ECRE felszólítja az államokat. hogy
dolgozzanak ki olyan eljárási módszereket, amelyek
figyelembe veszik a kísérő nélküli gyermekek külön-
leges szükségleteit L .1 .

12. Azokat a gyermekeket, akik felnőtt kísérő nélkül érkez-
tek ugyan, dc hozzátartozóik vannak a befogadó or-
szágban. a lehető leghamarabb egyesíteni kell a hozzá-
tartozóíkkal. A kíséró nélküli testvéreket a befogadó
ország ellátási rendszere nem választhatja el egymástól.

13. A kísérő nélküli gyermekek rendelkeznek minden,
a meriekült gyermekeket megillető joggal, továbbá
azokkal a jogokkal, melyek az alábbi ajánlásokban
kiemelten szerepelnek. L . .J
- A kíséró nélküli menekült gyermeket sosem szabad

harmadik országba visszaküldeni. és nem szabad

részletekbe menó meghallgatásnak alávetni az országba
való belépéskor.

- Minden kísérő nélküli rnenckülr gyermek számára hala-
déktalanul ügygondnokot/gyámot kell kirendelni, aki
vagy kijelöli a teljes körü szülöi felelősség, kötelezcttsé-
gek viselőjét. vagy maga vállalja ezt a felelősséget. illetve
ezeket a kötelezcttségoket, ezen felül a menedékjogi el-
járás teljes időrartama alatt biztosítani kell a gyermek szá-
mára a szükséges pszichoszociális segítségnyújtást.

- Minden kíséró nélküli menekült gyermek számára a lehe-
tő leghamarabb biztosítani kell a jogi képviseletet a mcne-
dékjogi eljárás teljes időtartamára, anélkül hogy az költ-
ségeket jelentene a gyermek vagy a róla gondoskodók
számára.

- Általános szabályként leszögezhetó, hogya mencdék-
jogi kéreimének elutasítása után kíséró nélküli gyer-
mek nem küldhető vissza származási országába, hacsak
nem ez szolgálja legjobban a gyermek mindenek felett
álló érdeket, s ezzel egy időben más szükscges feltételek
is biztositva vannak.

- Kísérő nélküli gyermeket nem szabad örizetbe venni. és
- kivételes eseteket leszámítva - mindenképpen el kell
kerülni bármely menekült b'Yermek őrizetbe vételér. illetve
őrizetben tartását."
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A hónap idézete
Erdé5 Péterrel, a katolikus egyház
nemrégiben bíborossá kinevezett
vezet6jével beszélgetett Czene
Gábor (Népszabadság, 2003. de-
cember 6.). "A nagyfokú ellenté-
tek. a gyűlölködés. az elé5ítéletek,
a tényleges helyzetet messze meg-
haladó mértékű indulatok tudatos
szítása sehol, egyik társadalom-
ban sem megengedhető. Európá-
ban sem, Magyarországon sem.
Ezzel nem azt akarom mondani,
hogy az Európai Unióban nem
találkozni ellenségeskedéssel. A
tagjelöltek számára az unió még
mindig idealizált helynek tűnik,
pedig olyan nyugati ország is van,
ahol napi problémát okoz a terro-
rizmus. Úgy érzem, nekünk, ma-
gyaroknak is leginkább lélekben
kell megváltoznunk. A legelemibb
emberi értékekben széles körű
egyetértésre lenne szükség. Igaz-
ságosságra és korrektségre, szó-
ban és tettekben. Ha ez hiányzik.
elterjedhet az elkeseredés. Jó len-
ne, ha a kiengesztelé5dés az egész
társadalmat áthatná. Ez nem kizá-
rólag a katolikusok, hanem az
összes magyar állampolgár közös
érdeke. Szcrcssük egymást egy ki-
csit jobbani Ilyen légkörben köny-
nye bb lenne az életünk."

Közös politika - különböző problémákra?
2003. november 20-22. között Közös európai migrációs politika? címmel kon-
ferenciát szervezett Dr. Johan Wets, a Leuveni Katolikus Egyetem professzora
{HIVA - Higher Institut of Labour Studies}. Kollégámmal, Kováts Andrással mint
meghívott előadók mi is részt vettünk ezen a rendezvényen.

15 európai ország migrácíós szakem-
berei (kutatók, elméleti és gyakorlati
szakemberek) keresték arra a választ,
hogy lehetséges-e közös európai uniós
migrációs politika, és ha igen, miként.
Vajon a tagországok migrációs céljai
és problémái" közös nevezőre" hozha-
tók-et A nemzeti "ad hoc" rendelkezé-
sektói eljutharunk-e konceptuális euró-
pai migrációs politikához?

Az elsó napon - Dr. johan Wets eló-
adásában - áttekintettük a fóbb migrá-
ciós hullámokat világszerte, elemezve
azok demográfiai, gazdasági és társa-
dalmi következményeit.

Ezután részletesen hallhattunk a je-
lenlegi tagállamok migrációs és mene-
kültpolitikájáról, a helyi sajátosságok-
ról és preferenciákról (Rainer Münz,
Ana Singleton, Johanna Apap, Jongmi
Schibel eloadásában). Az előadók
többsége szerint a menekültek szám os
tekintetben nem különböztcthetók meg
más migráns csoportokról.

Szinte mindegyik előadó megemlí-
tette, hogy az öregedé5 európai népes-
ség számára szükség van az új, fiatal
migráns munkaeröre. Beszámoltak si-
keres munkaerő-piaci integrációkról.

Civil hírek
• A Nemzeti Civil Alapprogramról el-
fogadott új törvény értelmében létrejön
a szektort és az állam képviselőit tömö-
rítő testület, amely a pénzalap felhasz-
nálásáról dönt. Eddig több mint két és
félezer regisztrált szervczet jelezte,
hogy jelöltet kíván állítani a testületi ta-
gok megválasztására.

Az elektor állításához 2681 szervezet
regisztrál ta magát, ez a szám a KSH
adatai szerint a felét teszi ki az országos
vagy regionális hatókörű szervezetek-
nek. Abejelentkezettek listája olvasható
a www.nca.hu honlapon.

Az országos hatókörű szervezeteket
a tevékenységi csoportok, a regionális
hatókörű szervezeteket a tevékenysé-
gükkel érintett régiók szerint csoporto-
sították.

• A civil szektor képviselőinek határo-
zorrabb fellépésére van szükség ahhoz,
hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon a
civil szelvezetek tevékenysége - jelen-
tette ki a Nonprofit Kutatócsoport elnö-
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ke, Harsányi Lászlo. További informá-
ciók olvashatók a www.nonprofit.hu/
hirek/egyhir/234728.html címen.

• Almásy Annamária, az adományosz-
tással foglalkozó United Way magyar-
országi ügyvezető igazgatója szerint a
megjelenő multik új versenyt kezdtek:
ki, mennyi felajánlással támogatja a rá-
szorulókat karácsonykor.

A jótékonysági akciók, árveresek
egymást erik, de abban célcsoportként
az árvák, a fogyatékosok. a nagycsalá-
dosok és a hajléktalanok jelennek meg
- noha sokkal szélesebb kört jelente-
nek a támogatás ra szorulók. Reméljük,
ók nem egymás ellen versenyeznek.
hogy ki van jobban rászorulva. Sajnos
a jótékonykodás a Népszabadság
(2003. november 29.) szerint is szezo-
nális jellegű, pedig árvák, fogyatéko-
sok, hajléktalanok, nagycsaládosok.
ahogyan menekültek, közösségí szállá-
son élók a többi évszakban is segítség-
re várnak.

Mint kiderült, nemcsak a magasan kva-
lifikált külföldi munkaeróre van szuk-
ség, hanem az iskolázatlan "olcsó"
munkaeró is jól beilleszthetó, Az Euró-
pai Unió tagállamai felismerték a kül-
földiek befogadásának gazdasági es
demográfiai szükségességét, ugyan-
akkor továbbra is domináns a befo-
gadó országok migrációs mechaniz-
musaiban a "biztonsági szempontok'
prioritása.

A második nap délelőttjén a 2004.
májusában csatlakozó országok kozül
Lengyelország, Magyarország, Litvánia.
Szlovénia és Málta előadói (Krysztina
Iglicka, Kováts András, Graznia Palio-
kicnc, Janja Zitnik, Johanna Apap) tar-
tották meg beszámolójukat. Bár a csat-
lakozás közel van, véleményem szcrint
még hosszú az út a közös európai mig-
rációs politikához (már amennyire ez
egyáltalán lehetséges). Délután a dél-
európai országok (Görögország. Spa-
nyolország, Olaszország) előadói kap-
tak szót,

A két nap csupán arra volt elég, hogy
információkat szerezzünk Európa kü-
lönbözó országainak migrációval kap-
csolatos problémáiról. "megoldási stra-
tégiáiról". Kevés volt az idó arra, hogy
közös, mindenkit érintő kérdéseket vi-
tassunk meg és lehetséges alternatívákat
dolgozzunk ki .. Nem csoda, hiszen a
téma nagyon szerteágazó és összetett.
A rendezvény végén a résztvevők arra
a kérdésre, hogy szerintük lehelséges-e
közös uniós migrációs politika. egybe-
hangzóan válaszoltak: "az is kérdés,
hogy egyáltalán lehetséges-c. és ha igen,
akkor biztos nem a közeljövöhen".

Beke Dorottya

5



----------------~~~-----------------
CD a migráns gyermekek oktatá~áról

A Menedék - Migránsokat Segítö Egyesület az utóbbi két évben több program-
ban foglalkozott Magyarországon élö migráns gyerekek oktatásával. Ennek
részeként az egyesület novemberben kiadott egy tanári segédkönyvet és egy
útmutató CD-t, melyekkel a külföldi gyerekeket oktató pedagógusok munkáját
szeretnék segíteni. Az ünnepélyes bemutatóra 2003. november 24-én került sor
az RS9 Kávézóban (VII., Rumbach Sebestyén u. 9.). Ezúton is szeretnénk köszö-
netet mondani azoknak a lelkes érdeklödöknek, akik eljöttek, és jelenlétükkel
növelték az esemény rangját. A kiadvány fülszövegét idézzük.

Komplex iránytű
pedagógusoknak

A migráns gyerekek neveléséhez, okta-
tásához kínál egyféle útmutatót az a
komplex oktatócsomag, amely a ME-
:'-iEDÉKEgyesület gondozásában jelent
meg 2003 októberében. A CD-n cs
interneten egyaránt elérhető elsőfajú
multimédiás tananyag kezdetben egy
tanár-továbbképzési program fejleszté-
sére irányuló projekt pedagógus részt-
vevói számára készült.

A tananyag rendszerezése és struk-
turálása közben megjelenő ötletek az
oktatási segédeszközből valójában egy
kornplex oktatócsomagot alakítottak
ki. Az igényes külsejű CD vagy a bön-
gészhetó internetes változat felhasz-
nálása nemcsak a tanfolyamok részt-
vevői, hanem a közoktatásban a mig-
ráns gyerekek nevelésével. oktatásával
kapcsolatos problémákkal küzdó pe-
dagógusok számára is komoly segítség
lehet.

Az oktatócsomagban lévő tíz tanul-
mány. mint a tartalom legfőbb része,
több célt is hivatott szolgálni. Egyrészt
azonnali segítséget. ötleteket ad azok-
nak a tanároknak akik számára az
osztályba érkező migráns tanulóval
kapcsolatos pedagógiai feladatok vá-
ratlan és első közelítésben megoldha-
tatlan problémának tűnnek. Másrészt
tananyagként azok a pedagógusok is
eredményesen használhatják, akik a
pedagógiai kultúrájuk fejlesztésével
szeremének felkészülni például arra
az esetre. amikor a soron következó
tanévben várhatóan olyan osztályban
tanítják majd szaktárgyukat, ahol mig-
ráns tanulók is vannak. A tanulmá-
nyokhoz kapcsolódó, azonnali értékelést
biztosító kérdőívek azoknak az elsajá-
tított elméleti ismereteknek az ellenőr-
zésére alkalmasak, amelyeknek a biz-
tos ismerete a tanítási-tanulási folya-
matban tervezett tanári tevékenységet
megalapozza.

Az áttekinthető szerkezetbcn rende-
zett tananyagot egy olyan fogalom-
gyújternény egészíti ki, amely a techni-
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kai feltételeket kihasználva, a szöveg
olvasása közben előforduló ismeret-
len szavak, kifejezések megértésében
azonnal a tanuló felhasználó segítségé-
re lehet. Az iskolát mint szervezetet irá-
nyító tanároknak, iskolavezetőknek
vagy akár az iskolaszék tagjainak gyak-
ran problémái lehetnek a menekült
gyerekekkel kapcsolatos jogszabályok
közöttí eligazodásban. Az oktatócso-
mag része egy olyan jogszabálygylíjte-
mény is, ami minden vonatkozó törvé-
nyi szabályozást összefoglalva bocsát a
felhasználók rendelkezésére.

A migráns tanulókkal kapcsolatos
problérnakörök részletes megismeré-
sét segíti egy olyan önálló tartalmi egy-
ség, amely a migrációval, illetve az is-
kolai nevelés-oktatás kérdéseivel álta-
lános szinten foglalkozik. Ez a rész
önálló kiadványként, nyomdakész álla-
potban, azoknak a tanároknak, vagy
akár azoknak a téma iránt érdeklődő
szülőknek lehet hasznos, akik kevésbé
mozognak otthonosan egy internet ala-
pú elektronikus oktatócsomag felhasz-
nálásában.

Az oktatási tartalom és a kiegészítő
részek mellett, rendhagyó mó don,
helyet kapott egy fényképgylíjtemény
is. A képek egyrészt a részt vevő taná-
rok számára a továbbképzés eredmé-
nyes munkájának szép emlékei, más-
részt pedig a tananyagfejlesztésben
jelentős szerepet játszó külföldi iskolai
megfigyelés tapasztalatait bemutato
felvételek.

Az oktatócsomag tartalmának meg-
ismerése önmagában nem adhat vá-
laszt minden olyan kérdésre, ami a
migráns tanulók nevelésével, oktatá-
sával kapcsolatban az iskolai hétköz-
napokban előkerül, de a menekült ta-
nulókkal meglepetésszerűen egy tár-
sas térbe kerülő tanároknak, vagy
akár a probléma iránt elméleti szinten
érdeklódóknek mindenképpen hasz-
nos útmutató lehet.

OlléJános
PhD hallgató, egyetemi tanársegéd
HTE PPK Oktatáselméleti Tanszék

Brüsszeli [elentés az
antiszemitizmusról

Értelmezési és politikai zavarok miatt
elhalasztotta az antíszernitizmusról
készített jelentésének közzétételét az
Európai Unió rasszizmussal foglalkozó
bécsi megfigye16központja. Gondot
okozott például. hogy állarnpolgársá-
guk alapján holland, francia "agy belga
antiszernitának számítanak azok az itt
élő mozlimok is, akik a zsidó intézmé-
nyek elleni atrocitások zömét eikövetik.
Állítólag nem boldogultak a jelentés
szerzői azzal sem, hogy miként kezeljék
a politikai bal- és jobboldalon egyaránt
jelentkező, de eltérő formákat öltő zsidó-
ellenesség jelenségeit.

Egyre inkább ügy túnik, hogy az eu-
rópai-zsidó-mozlirn háromszög mind-
egyik "oldala" attól tart. hogya másik
kettő összefog ellene. A nyugat-európai
zsidóság körében sokan úgy érzik. osz-
szenő a "hagyományos" európai anti-
szemitizmus az ide bevándorló muzul-
mánok zsidóellenességével. Lényegé-
ben ezt nyilatkozza Aricl Saron izraeli
korrnányfó is az utóbbi időben, Európát
"kollektív antíszernitizmussal vádolva.
A mozlimok viszont úgy vélik hogya
Nyugat Izraelt támogatva az iszlámot
elnyomja Az európaiak pedig attól fél-
nek, hogy az arab-izraeli konlliktus
átterjed a kontinensre is mcrényletck és
zavargások formájában.

Brüsszel az ügy politikai érzékeny-
sége miatt ódzkodott a közléstól. de az
Európai Zsidó Kongresszus több tagja
és Daniel Cohn-Bendit nérriet zöld párti
euroképviselő az interneten közzétette
a több mint százoldalas tanulmányt.

A tanulmányt az antiszcrnitizrnust
kutató berlini központ készítette el az
EU 15 jelenlegi tagországából - 2002
elsö fél évében - begyújtött adatok.
tendenciák alapján. A jelentés szerint
különösen 2002 tavaszától nyárig rom-
lott a helyzet: a zsidók vagy zsidó intéz-
mények elleni legsúlyosabb atrocitá-
sokra franciaországban, Belgiumban.
Hollandiában és Nagy-Britanniában
került sor, itt élnek a legnagyobb zsidó,
illetve muzulmán közösségek.

A vezető európai zsidó szervezct
szerint a jelentést politikai megfonto-
lások miatt titkolták el a közvélcménv
elöl. A bécsi megfigyelőközpont nérner
elnöke cáfolta, hogy az EUMC vezetői
tartottak a zsidók elleni iszlám t{1I11<l-
dások említésének kihatásától. Az új
helyzetben a közlés mellett döntöttek.
ám megfelelő kornmentárral és magya-
rázattal ellátva. (Népszabadság, 2003
november 27. és december 5.)
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• Az ENSZ Menekültügyi Föbizrossága
jóvoltából október végén látott nap-
világot a Menedélekérti és meneeúlt
gyermekek című szöveggyűjtemény.
A Föbiztosság budapesti képviselője
így fogalmaz az előszóban:

"Reményeink szerint haszonnal for-
gathatja nunden szakember - dolgoz-
zon akár a menekültügy szociális vagy
jogi szak terül etén.

Azoknak is segítségül szánjuk, akik
munkájuk során csak érintőlegesen
kerülnek kapcsolatba ezekkel a gyer-
mekekkel, dc úgy gondolják, hogy
munkájuk jó színvonalú ellátása érde-
kében elengedhetetlen a tágabb össze-
függések ismerete. A szöveggyüjte-
mény gondolata akkor fogalmazódott
meg. amikor aBevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal, a Menedék - Mig-

ransokat Segítő Egyesület és a Fóbiz-
tosság magyarországi képviselete 2001-
ben áttekintette a gondozóiktól elvá-
lasztott gyerek kérelmezök magyaror-
szági helyzetét. Erre a munkára a Save
the Children és a Fé5biztosság közös
regionális programja keretében került
sor. A közös munka eredményeként
létrejött nemzeti akcióprogram kifeje-
zetten szorgalmazta a gyermek kére Ime-
zőkkel és menekültekkel kapcsolatos
szakirodalom fordítását, publikálását,
oktatási és önképzési célból. A Főbiztos-
ság ígéretet tett e feladat teljesítésére."

A kiadvány felsorolja valamennyi,
az ENSZ, az Európa Tanács, az EU kere-

tében született jelentős nemzetközi
dokumentum círnét vagy teljes szöve-
gét, kivonatát a gyermekek és a mene-
külés kapcsolatát illetően. Ezekból
például kiderül "kívánatos, hogya kí-
sérö nélküli gyermekekkel foglalkozó
szervezetek leendő munkatársak alkal-
rnazásánál külön felvételi rendszert és
képzési módszert alakítsanak ki, ami
biztosítja, hogya gyermekek gondo-
zásáért felelős személyek megértik a
gyermekek speciális szükségleteit és
rendelkeznek a gyermekek hatékony
segítéséhez szükséges képzettséggel. ,.
Ennek része, hogyan kell a kiskorú ké-
relmezőket meghallgatni, miként kell
az életkort meghatározni. Ehhez nem-
csak nemzetközi kitekintést és bibliog-
ráfiát ad a kötet, hanem weboldalak
listáját is közli.

Menekültkérdés az antik világban
Az egyetemi hallgatók országos tudományos diákköri versenyen mérik össze intel-
lektuális és irodalmi erejüket. Borsodi Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem (mára
már végzett) joghallgatója a májusban tartott debreceni versenyen különdijat nyert
a címben szereplő pályaműv el. Ebben feldolgozta, hogy a drámaírás nagy öregje,
Aiszkhülosz miként teremtett írói fantáziája segítségével fiktív menedékjogot az
Oltalomkeresők című darabjában.
A kiindulópont persze valós: a szent
helyeken oltalmat nyújtották, ám a vé-
dóhatás a menedékhely állami el isme-
résétól függött egy-egy szentélyhez
kapcsolódva a hellenisztikus időkben.
A rómaiak az .asylurn'' fogalmában
egyesítették a görög intézményeket.
Különbség abban rnutatkozik, hogy
a későbbiekben már nem meghatáro-
zott személyeknek adományozrák a
menedékjogot. hanem q,ryes helyeken
ez szintc automatikusan járt. A vallási-
kultikus oltalom és az idegenjogi me-
nedék az archaikus és a klasszikus gö-
rög polisz világában önálló intézmény
volt. Mindkettőt felhasználta Aiszkhü-
losz, és a két terület összekapcsolásá-
val - az írói szabadsággal élve - egy
képzeletbeli menedékjogot konstruált.
A tanulmány áttekinti ennek nyomán
a menedékjog iránti igénynél alkalma-
zott birói ellenőrzést, a rómaiaknal is-
mert menedékjogot a szentélyekkcJ
kapcsolatosan. majd a menekültekre
vonatkozó szabályozást a római pro-
vinciákban, a rabszolgák és a szaba-
dok körében egyaránt.

Az írás egy részlerét idézzük, a teljes
szöveg olvasható a Tudományos Diák-
leori Szemle 2003 (szerkesztctte. Badó
Attila - Bóka János, SZTE AjTK, Sze-
ged. 2003) kötetben.

"A görög poliszokban mindig is feszült-
ségforrás volt az »isteni- és a »világi«
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jog között a menedékjog intézménye,
amely biztonságot és oltalmat nyújtott
a meghatározott szerit helyekre me-
nekülő rászorulőknak. Kezdetben a
menedék automatikusan járt a védel-
met kérőnek, ha az istenek oltáráná!
keresett oltalmat. Nem volt azonban
semmilyen felsőbb világi fórumo
amely megvizsgálta volna, hogy a
szentélybe mencküló méltó-e a véde-
lemre. Már az is bűnös cselekedetnek
számított, ha a szornszédos jóshelyen
azt a kérdést tették fel, hogy ki lehet-e
szolgáItatni azt a menedéket kérőt,
aki politikailag kellemetlen helyzetet
teremtett. Az attikai tragédiákban, de
Thuküdidésznél is szamos kritika fo-
galmazódott meg azzal kapcsolatban.
hogy egyesek visszaéltek ezzel az au-
tomatikus védelemmel. Ennek hatá-
sára csak azoknak volt jogos igényük
a menedékre, akik jogtalanságot szen-
vedtek el. Ez viszont már valamilyen
felülvizsgálati eljárást is feltételezett
volna. Ahogy Gerharci Thür is szól róla,
egy ilyen kontrolIcIjárást csak a szökött
rabszolgák esetében lehet kétségbe-
vonhatatlanul bizonyítani.

A római szerzők tudósításai alapján
azt láthatjuk. hogy amikor a rómaiak
megreformálták a görög menedékjogi
intézményeket. csupán a számukban
és a menedéket nyújtó helyek kiterje-
désében vezettek be korlátozásokat.
A szabadok menedék iránti igényére

vonatkozó felülvizsgálatról azonban
nincsen szó. Ez a kontroll (melyet a ró-
mai helytartók fokozatosan próbáltak
bevezetni) csak a szökött rabszolgák
esetében volt jelentős.

A görögöknél a menedék nyújtása
az archaikus időkre vezethető vissza.
Olyan jogintézmény volt, amely az ön-
hatalmú jogérvényesítést és a jogszerű
bosszút együttes rendszerbe fogta ösz-
sze. A szentélyek az oltalomért esdek-
löket nem az állam intézkedéseit61
védték, hanem az illető személyes el-
lenfeleitól, akik bosszút próbálrak állni
rajta, és sokszor nyíltan a rneneküló
életére is törtek. A személyes bosszú és
az a kísérlet. hogy ezt il menedékjog és
egy kezdetleges állami bírósági eljárás
által próbálják megfékezni, jelenrós
szerepet játszott a klasszikus kori vá-
rosállamok fejlődésében. Ezt jól mutat-
ja az Athénban a Kr. c. VII. században
megtörtént este is:

A külóni uérbűn hosszú időre fellea-
uarta Athén életét. Külon összees!?üuő
társai Athéné szentélyébe meneleül-
tek, Megalelész arlebon azonban rá-
beszélte őket. hogy álljanale a híróság
elé. /lz összeesküvők [onalat kötöttek
az istennő szobrán ah ci talpa zatá-
hoz, és a fonál/al a kezüleben megin-
dultak lefelé, de mileor a "tiszteletre
méltá istenruile« (az eumeniszek) temp-
lomához értek, a fonal magától elsza-
kadt. Erre Megalelész ésarkbon társai
rájuk rohan/ak. s azzal a [olleiáltás-
sal. hogy (IZ istennő megtagadta uilül:
el uédelmet, a templomon leiou! ma-
radtatsat tnegleoueetéle, a szentélybe
menekülőket pedig felkoncolták, csak

(Folytatás a 8. oldalon)
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Menekültkérdés ...

(Folytatás a 7. oldalról)

azok maradtak életben, akik az ar-
khónokfeleségénél kerestek menedéhet.
Emiatt az arkhónok a nép szeméhen
"átkozottak" és gyiJlöltek lettek. Külón
élethen maradt társai hamarosan
ismét erőre leaptah, ésfolyuást áskálód-
tak Megalelész leszármazottai ellen.
A helső uisxálv egyre fokozódott, és a
nép kél pártra szakadt. Szolon, aki
ehleor már hírneves férfiú volt, Athén
legkiválóbb emberivel együtt a nép
sz ine elé lépett, és kérve kérte az
=áthozottaleat«, hogy fogadják el
a háromszáz legelőkelőhh polgáraihól
osszeállitou bíróság döntését. A uádbe-
szedet CI Pbula teozségbeli Müron tar-
tolla, a híróság elítélte a szentségtörőket.
A család maradt tagjait szárnüztéle,
a balottakat kiásták sirjulebol, ésa ha-
táron túlra dobtale.

A sikertelen puccskísérlet után Külón
hívei az Akropoliszon lévő Athéné-
szentélyhen próbáltak mencdéket ta-
lálni. Ott bár biztonságban voltak a
személyes támadásoktól, dc az éhség-
t61 és szornjúságtól már nem. A haláluk
azonban megszentségtelenítette volna
a szentélyt, így tárgyalásokra került
sor. Az elsó - sikertelen - kísérlet után,
Szolón kozbcnjárására, végül szabad
utat engedtek a felállított bírósághoz,
('S életüket is meghagyták. Amint azt
láttuk, a menedékjog nemcsak az is-
tenségnek felszentelt helyet illette
meg, hanem minden, ami azzal valami-
lyen formában érintkezett - és ezáltal
közvctlen kapcsolatba került a szerit
hellyel - sérthetetlen volt.

A mcncdék azonban nem volt min-
dig ilyen drámai eseményekkel össze-
kapcsolva Az archaikus korban a jogi
gondolkodás természetes részének te-
kintctték. 1la egy polgár a polgártársát
vita közbcn agyonütötte, vagy valami-
lyen szeroncsétlenség folytán véletle-
I~ülmegölte. félnie kellett az elhalt sze-
mély rokonainak a verbosszújától. Két
dolgot tehetett ez ellen: kulföldre me-
nekült, vagy egy szentélyben próbált
oltalmat találni. Ha az elkövetó már
biztonságban volt, az ő rokonai békél-
tető tárgyalásokat kezdtek az elhalt
személy nemzetségevel. melynek ered-
ményeként az emberölés miatti bünte-

tés kifizetésevel el lehetett simítani a
dolgot. Ha az üldözött tagadta a cse-
lekmény elkövetését, vagy ha ez jogi-
lag kérdéses volt (mert például önvé-
delemből tette, esetleg sportbaleset
vagy katonai baleset volt, illetve példá-
ul tetten érte a feleségével folytatott
házasságtörésen), bírósághoz fordul-
hatott, hogy az döntsön a bűnösségről,
illetve a jogi problémaról. Amíg az eljá-
rást le nem folytattak, addig az üldö-
zött vagy a menedékhelyen, vagy kül-
földön maradt. Ha úgy érezte, hogy
nem kell félnie a megtorlástól, akkor is
jobban tette, ha elkerülte a találkozást
az áldozat hozzátartozóival. Ha ugyan-
is nyilvánosan kijelentettek, hogy gyil-
kos,' akkor ki volt zárva a város szakrális
életéből. A klasszikus korban azonban
már volt lehetőség a gyilkossággal meg-
vádolt számára, hogy önként számúze-
tésbe vonuljon. A szabad elvonulást
ekkor már a jogrendszer garantálta.

Külföldön már jogszerűen nem gya-
koro Ihatta a megsértett nemzetség a
vérbosszút; az elítélt ott is élvezte az
athéni törvények védelmét. Ha azon-
ban önként ismét attikai földre lépett,
joga volt mindenkinek (tehát nem csak
a vérbosszúra jogosultaknak), hogy
büntetlenül megölje.

Gerhard Thür felteszi a kérdést: mi
volt akkor, ha ily esetben az illető
Athénban megpróbálta valamelyik szen-
telv oltalmát igénybe venni? A válasz
megadásahoz felhasználta Angelosz
Khaniotisz hármas felosztását:

a) a menedékjoghoz való jogosultsá-
got azáltal is tudták ellenőrizni,
hogy meghatározott személyeknek
már a szentélybe való belépés is tilt-
va volt. [... l Az állam tiltotta a szen-
télyekbe való belépést annak, akit
meghatározott bűncselekmények
miatt elítéltek (például Athénban
egyes politikai bűnözök esetében).
Lehetőség volt arra, hogy egy eljárás
keretében egyes személyeket »elve-
zethetóvé« nyilvánítsanak. Feltehe-
tőleg ez a hivatalvezető személyes
döntése volt, akihez - a köztudo-
mású eseteket kivéve - kifogásokat
is lehetett benyújtani. L .. l a bíróság
azt vizsgálta, hogy az illető elkövet-
te-e a »politikai- bűncselekményt,
vagy sem.

b) A menedék jogosságát jósdákban
vizsgáltak felül. [ .. l A menedéket
kérót az istenség a papján keresztül

»el is tudta utasítani". Ezért kézen-
fekvő, hogy jóslat útján próbálrák
megismerni az isteni akaratot a véde-
lemre érdemesség körében. Mint-
hogy a jóslás szakrális formaságok
között zajlott, ezért a bírósági eljá-
ráshoz hasonló módon Igazoltak.
hogy az illető méltó-e a menedékrc.

c) Bírósági eljárásban bizonyítás is le-
hetséges volt. Thür ehhez a három
szemponthoz hozzáteszi: az is lehet-
séges szempont. hogy az oltalmat
kereső személy szabad vagy rab-
szolga volt-c. [... l A bírósági eljárás
a védelemért folyamodó rabszol-
náknak volt biztositva, akik uraiko
túlkapásai elől menekültek a szen-
télybe. Meggondolandó, hogy ezt
a jelenséget besoroljuk-e a polisz
jogrendszerébe. A Kr. C. V-IV szá-
zadban az állam már minden polgá-
rának garantálta a tisztességes bíró-
sági eljárást, így a szabadok foként
akkor fordultak a menedékjog intéz-
ményéhez, ha ki akartak bújni az
állami büntetőszankció vagy a pri-
vát végrehajtás alól. A rabszolgákat
a közösség és a jogrendszer is sze-
mélyeknek tekintette, volt ügylet-
és perképességük, és korlátozott
terjedelemben vagyonuk is lehetett,
dc mégis elképzelhetetlen volt per
a rabszolga és ura közott.

Itt tovább élt a menedék ósi funkciója:
az üldözött számára ideiglenes védel-
met biztosított egy elfogulatlan eljá-
rásban. Mivel nem volt fellebbezési
leheté5ség a rabszolga és az ura közötti
vitában, így a görög városállamok ku-
lönbözó eljárásokat hoztak létre a me-
nedékigény felülvizsgálatára. Az eljá-
rás kirnenetele attól függött, hogya
rabszolga méltó volt-e a menedékre.
és az ura szabadon bocsátotta-e a ha-
talma alól, vagy annak vissza kellett
adni őt. Az eljárás lefolytatásaról nin-
csenek pontos ismereteink. Elképzel-
hetö, hogy a szentély papja hozta meg
C kérdésben a döntést. A Szamoszon
fennmaradt felirat szerint a templom
gondozójának elnöklere alatt ülésezó
kollegiális testület döntött a kérdésben."
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