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1. Megemlékezés  
    az 1951. évi ENSZ Menekültügyi Egyezmény 60., valamint a hontalanság 
    eseteinek csökkentésér�l szóló 1961. évi ENSZ egyezmény 50. évfordulójáról 

     
  2011-ben ünnepli az ENSZ Menekültügyi F�biztossága a menekültek helyzetére 

vonatkozó 1951. évi egyezmény 60. évfordulóját, és a hontalanság eseteinek 
csökkentésér�l szóló 1961. évi egyezmény 50. évfordulóját. Ezek a 
megemlékezések világszerte lehet�séget nyújtanak a menekültek és a hontalan 
személyek támogatásának szélesítésére és megújítására. A megemlékezések 
éve miniszteri találkozóval ér véget 2011 decemberében Genfben, ahol az ENSZ 
menekültügyi f�biztosa felkéri a részt vev� államokat és szervezeteket, hogy 
tegyenek „ígéretet” olyan pozitív lépésekre, amelyeket a menekültek és hontalan 
személyek védelmének er�sítésére fognak tenni. 

  Magyarország tehát egy olyan év kezdetén veszi át az uniós elnökséget, 
amelyben az ENSZ Menekültügyi F�biztosság azt várja az Európai Uniótól, hogy 
az továbbra is vállaljon vezet� szerepet a nemzetközi védelem központi 
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értékeinek fenntartásában. A F�biztosság szorgalmazza, hogy Magyarország 
játsszon vezet� szerepet abban, hogy az EU miként demonstrálhatja a legjobban 
folyamatos elkötelezettségét az említett értékek iránt.  

EU-csatlakozás 
az 1951. évi 

egyezményhez  

 A Stockholmi Program meger�sítette, hogy a közös európai menekültügyi 
politikának az 1951. évi egyezmény és annak 1967. évi jegyz�könyve, valamint a 
többi vonatkozó nemzetközi szerz�dés teljes és mindenre kiterjed� alkalmazásán 
kell alapulnia. Jelezte továbbá, hogy a Bizottság által a kérdésr�l készítend� 
jelentésben foglaltaktól függ�en az Uniónak törekednie kell az 1951. évi 
egyezményhez, valamint annak 1967. évi jegyz�könyvéhez való csatlakozásra. A 
magyar elnökség els�ként tárgyalhatná ezt a kérdést, majd ezt követ�en az 
Európai Unió a 2011 decemberében tartandó miniszteri találkozón ígéretet 
tehetne ezzel kapcsolatban. 

Védelem az 
er�szak el�l 
menekül�k 

számára  

 A védelmi hiányosságok kezelése és pótlása az ENSZ Menekültügyi F�biztossága 
ünnepi évének egyik kiemelt témája lesz. Uniós szinten a F�biztosság különösen 
az általános vagy megkülönböztetés nélküli er�szak miatt menekül� személyekkel 
kapcsolatos védelmi hiányosságok gondos vizsgálatára bíztat. Az ENSZ 
Menekültügyi F�biztossága által folytatott kutatások igen különböz� – és nem 
mindig megfelel� – eljárásokat tárnak fel ilyen esetekben. Pozitív lépés lenne 
annak mélyreható elemzése, hogyan biztosítható egységes megközelítés a 
vonatkozó jogi kritériumok értékelésére úgy, hogy a rászorulók védelemben 
részesüljenek. 2011 januárjában Brüsszelben rendezi meg a F�biztosság 
szakért�i fórumát az általános és/vagy megkülönböztetés nélküli er�szak miatt 
menekül� személyek védelmér�l. A fórum lehet�séget nyújt majd a kérdés 
megvitatásának megkezdésére. 

  A megemlékezés évében a Menekültügyi F�biztosság további célja a tudatosság 
fokozása a hontalan személyek helyzetével kapcsolatban, valamint a 
hontalansággal kapcsolatos két nemzetközi okmányhoz való csatlakozások 
el�mozdítása (a hontalanok jogállásáról szóló 1954. évi egyezmény és a 
hontalanság eseteinek csökkentésér�l szóló 1961. évi egyezmény). Az ENSZ 
Közgy�lése számos határozatával felhatalmazta az ENSZ Menekültügyi 
F�biztosságát az államok támogatására a hontalanság megel�zésében és 
csökkentésében, valamint a hontalanok jogainak védelmére. 

Az állam- 
polgársághoz 

való jog  

 Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 15. cikke kimondja, hogy „minden 
személynek joga van valamely állampolgársághoz”. Mégis, világszerte emberek 
milliói képtelenek állampolgárságot szerezni, vagy meg vannak fosztva 
állampolgárságuktól. Mivel a hontalanok egyetlen államhoz sem köt�dnek 
állampolgársággal, különleges figyelmet kell fordítani annak biztosítására, hogy 
alapvet� jogaikat gyakorolhassák. 

  Magyarország egyike azon mindössze 13 uniós tagállamnak, amelyek a 
hontalanságról szóló 1954. évi és 1961. évi egyezményt egyaránt ratifikálták, és 
egyike az Európai Unió azon kevés országainak, amelyek formális eljárást hoztak 
létre és m�ködtetnek a hontalanság megállapítására. A magyar elnökség több 
tagállamot is bátoríthatna arra, hogy csatlakozzon az említett két fontos 
okmányhoz. Tágabb értelemben véve az ENSZ Menekültügyi F�biztosság 
szorgalmazza, hogy Magyarország használja fel elnökségét arra, hogy világszerte 
fokozottan ráirányítja a figyelmet a hontalanok szükségleteire, és el�mozdítja a 



 
3 

hontalansággal kapcsolatos információ- és tapasztalatcserét a jogi és gyakorlati 
hiányosságok meghatározása és kezelése céljából. 

A 2011. évi ünnepi év tekintetében az ENSZ Menekültügyi F�biztosság sürgeti a 
magyar elnökséget, hogy: 
• kezdjen tárgyalásokat az EU csatlakozásáról az 1951. évi egyezményhez és annak 1967. 

évi jegyz�könyvéhez; 
• bátorítsa az összes uniós tagállamot a hontalansággal kapcsolatos 1954. évi és 1961. évi 

egyezményhez való csatlakozásra; 
• hívja fel a figyelmet a hontalanság kérdésére, és segítse el� a tagállamok közötti 

információ- és tapasztalatcserét a jogi és gyakorlati hiányosságok pótlása érdekében. 

2. A közös európai menekültügyi rendszer felépítésének befejezése 
   
  A Stockholmi Program meger�sítette az Unió politikai elkötelezettségét a közös 

európai menekültügyi rendszer felépítésének 2012-re történ� befejezése iránt. 
Mint minden jogi rendszer, az EU menekültügyi joganyaga is természeténél fogva 
dinamikus, és további átalakulásra van szüksége ahhoz, hogy reagáljon a változó 
körülményekre és új kihívásokra.  

  A jogalkotási menetrend 

  A magyar elnökség jogalkotási vitákkal teli, kihívást jelent� menetrendet örököl. 
Bár a belga elnökség dicséretre méltó el�relépést tett egyes okmányok terén, 
Magyarországnak tovább kell folytatnia a Dublin II és az Eurodac rendeletekkel, 
valamint a kvalifikációs irányelvvel kapcsolatos munkát. Amint megvan a politikai 
megállapodás, az ENSZ Menekültügyi F�biztossága bátorítja Magyarországot, 
hogy konstruktívan m�ködjön együtt az Európai Parlamenttel a módosítások gyors 
jogszabályba foglalása érdekében, ami javítja az EU menekültügyi joganyagának 
színvonalát, hatékonyságát és az ezzel kapcsolatos jogbiztonságot.  

Megállapodás a 
módosításokról 

 A kvalifikációs irányelvvel kapcsolatban az ENSZ Menekültügyi F�biztossága 
sürgeti az elnökséget, hogy tartsa fenn a pillanatnyi lendületet, és vállaljon vezet� 
szerepet a módosításokra vonatkozó megállapodással kapcsolatban, ami 
meger�síti a menedékkér�k és a védelemre szorulók jogait. Ez magában foglalja 
a kiegészít� védelem kedvezményezettjei jogainak er�sítését, valamint azt, hogy 
e jogokat még inkább közelítsék a menekültek jogaihoz.  

  Sürg�s szükség van fokozott garanciák biztosítására a Dublin II rendelet hatálya 
alá tartozó személyek számára. E mechanizmus átmeneti felfüggesztésére 
irányuló egyértelm� és érvényesíthet� szabályok hozzájárulnának a rendkívüli 
nyomás alatt álló helyzetek kezeléséhez, és segítenének biztosítani, hogy a 
menedékkér�k a közösségi joganyag szerinti jogosultságuknak megfelel�en 
hozzáférjenek a menekültügyi eljáráshoz, amennyiben ez a rendelet szigorú 
alkalmazásával nem érhet� el. Ennek a kérdésnek azonban nem szabad elterelnie 
a figyelmet a Dublin II rendelet módosítására irányuló más fontos javaslatokról, 
beleértve a kötelez� személyes meghallgatásra irányuló javaslatot a dublini 
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rendelet hatálya alá tartozó minden esetben; a kísér� nélküli gyermekek 
kérelmeiért való felel�sség kritériumainak pontos meghatározását és egyéb 
garanciák biztosítását számukra; továbbá a jogsegélyhez való hozzáférés 
biztosítását.  

Új szövegek 
2011 elején 

 2010 novemberében az Európai Bizottság bejelentette, hogy felülvizsgálja a 
menekültügyi eljárásokról, valamint a befogadási feltételekr�l szóló irányelv 
átdolgozott tervezetét, és új javaslatokat bocsát ki 2011 elején. Várhatóan tehát 
Magyarország elnököl majd az új szövegekr�l folytatott els� megbeszéléseken. Az  
els� átdolgozások egyes elemei széles körben elfogadásra találtak a tagállamok 
körében, ezeket tehát meg kell tartani. Más változtatásokra azért van szükség, 
hogy  biztosítható legyen a tagállamok megfelelése nemzetközi és európai 
kötelezettségeiknek, továbbá hogy er�sítsék  és pontosítsák - a menedékkér�k és 
az államok érdekében egyaránt - az uniós menekültügyi instrumentumokat. Bár a 
Bizottság módosított javaslatai még nem ismertek, az ENSZ Menekültügyi 
F�biztossága arra bátorítja Magyarországot, hogy vezessen pozitív vitát a 
Tanácsban. 

  Az Emberi Jogok Európai Bírósága közelmúltban hozott határozatai miatt 
bizonyos módosítások szükségesek a menekültügyi eljárásokról szóló 
irányelvben. Például rendelkezni kell arról, hogy a fellebbezés az esetek 
többségében felfüggeszt� hatályú legyen. Más módosítások segíthetnek 
megoldani egyes meglév� rendelkezések kétértelm�ségének problémáját, határt 
szabva a kérelmekkel kapcsolatos megközelítések, valamint az eljárások 
kimenetelével kapcsolatos hatalmas különbségeknek, el�mozdítva ezzel a 
Lisszaboni Szerz�désben és a Stockholmi Programban rögzített fokozott 
harmonizációs cél teljesítését. Az egyik ilyen módosítás korlátozná a kérelmek 
gyorsított eljárásban való elbírálásának jogalapját, és meger�sítené az alapvet� 
garanciák szükségességét az ilyen eljárásokban. Egyes kritikusok úgy vélik, ez 
kedvezhet a menedékjogi eljárással való visszaélésnek. Még mindig lehet�ség 
lesz azonban az olyan kérelmek feldolgozásának gyorsítására, amelyeket 
rosszhiszem�en nyújtottak be, vagy amelyek nyilvánvalóan megalapozatlanok. 
Hasonlóképpen, aggódó vélemények láttak napvilágot a menekültügyi hatóságok 
számára megállapított közös uniós képzési szabályok végrehajtásának 
költségével kapcsolatban is. Az ENSZ Menekültügyi F�biztosság álláspontja 
szerint a képzésbe való befektetés a menekültügyi határozatok min�ségének 
javulását eredményezi, amelyek így pontosabbak lesznek és jobban megállnak a 
bíróságon is, ennélfogva csökkentik a hibás els�fokú határozatok kijavítására 
irányuló jogi eljárások költségeit. 

A menedék-
kér�k fogva 

tartásának 
szabályozása 

 A befogadási feltételekr�l szóló átdolgozott irányelvben az egyik legfontosabb 
terület a menedékkér�k fogva tartása, beleértve a fogva tartás jogalapjára, 
feltételeire és az eljárási biztosítékokra vonatkozó egyértelm� szabályok 
szükségességét,  továbbá annak kötelez� id�szakos felülvizsgálatát, hogy a 
menedékkér� fogva tartása továbbra is jogszer�-e. Jelenleg jóformán semmilyen 
uniós jogi szabály nincs az említettekre vonatkozóan. Ez azt eredményezi, hogy a 
gyanúsított és az elítélt b�nöz�k fogva tartásával kapcsolatban jobb biztosítékok 
vannak, mint a fogva tartott menedékkér�k esetében. Az uniós irányelvek 
értelmében a menedékkér�k mindaddig jogszer�en tartózkodnak egy uniós 
tagállam területén, amíg kérelmük elbírálása folyamatban van. Ezért jogosultak 
alapvet� biztosítékokra, fogva tartásuk szabályozását is beleértve.  
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  Egy másik kiemelten fontos kérdés az átdolgozott javaslatban a tagállamok azon 
kötelezettsége, hogy dolgozzanak ki és léptessenk életbe mechanizmust a sajátos 
szükségletekkel bíró menedékkér�k korai azonosítására. Az ENSZ Menekültügyi 
F�biztossága úgy véli, hogy az ilyen rászorulók azonosítására szolgáló világos 
eljárás nélkül az ilyen személy számára rendszeresített biztosíték csaknem 
teljesen kiüresedett eszköz marad.  

  Gyakorlati együttm�ködés 

  A magyar elnökség alatt az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) 
létrehozza struktúráját, és felkészül kezdeti tevékenységére. Id�be telik, mire az 
EASO személyzete teljes mértékben rendelkezésre áll, a folyamatok beindulnak, 
és nekiláthatnak a munkaterv megvalósításának. Kezdetben az EASO prioritásai 
közé tartozik a folyamatos munkavégzés beindítása, például az EURASIL hálózat 
koordinálása; az európai menekültügyi képzési program (EAC) továbbfejlesztése; 
valamint a származási országokra vonatkozó információkkal (COI) kapcsolatos 
közös uniós portál létrehozására irányuló folyamatos tevékenység. Az EASO 
vállalja továbbá azon intézkedések koordinálását is, amelyek célja, hogy segítsék 
a tagállamokat nagy nyomással járó helyzetek kezelésében, így különösen 
Görögországban. Addig is azonban, amíg az EASO teljes mértékben képes lesz 
betölteni ezt a feladatkört, az ENSZ Menekültügyi F�biztosság úgy véli, hogy a 
tagállamoknak – együttm�ködve a görög kormánnyal, az Európai Bizottsággal, a 
F�biztossággal és más szerepl�kkel – közvetlenül is hozzá kell járulniuk a görög 
hatóságok menekültügyi reformmal kapcsolatos cselekvési tervének 
végrehajtásához.  

  Az ENSZ Menekültügyi F�biztossága konstruktív szerepet kíván játszani az EASO 
igazgatósági tagjaként, továbbá szeretne konkrét és gyakorlati hozzájárulást 
nyújtani az EASO munkájához. A F�biztosság munkamegállapodás keretében 
kíván együttm�ködni az EASO-val, az EASO-ról szóló rendelet 50. cikkében 
foglaltak szerint, továbbá a Menekültügyi F�biztosság megbízatásának és 
felügyeleti szerepének keretében az 1951. évi egyezmény 35. cikkében foglaltak, 
valamint a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv 21. cikke értelmében. A 
F�biztosság bátorítja és egyben felkéri az EASO-t, hogy tekintse kiemelt 
fontosságú feladatának a menekültügyi határozathozatal min�ségének javítását, 
összhangban a Stockholmi Programmal és a F�biztosságnak az Unióban a 
menekültügyi határozathozatallal kapcsolatos saját megfigyeléseivel. 

  A menekültügyi eljárások min�sége 

Különbségek a 
döntéshozatali 

eljárásokban  

 Az uniós jogszabályok harmonizációja el�mozdíthatja a menekültügyi 
határozathozatal terén fennálló ellentmondások csökkentését. A jogi 
rendelkezések eltér� értelmezése és a menekültügyi eljárások változó min�sége 
azonban azt jelenti, hogy a menekültügyi eljárások továbbra is rendkívül 
különböz� kimenetel�ek az egyes tagállamokban, még menedékkér�k hasonló 
csoportjai esetében is. Az ENSZ Menekültügyi F�biztosság a menekültügyi 
határozathozatal min�ségének javítását tekinti évek óta az egyik f� feladatának 
európai m�ködésében, építve az egyesült királyságbeli min�ségbiztosítási-
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kezdeményezéssel (Quality Initiative)1 és két, az Európai Menekültügyi Alap 
pénzügyi támogatásával megvalósított több országra kiterjed� min�ségjavító 
projekttel2 kapcsolatos tapasztalataira. Ezekben a projektekben a F�biztosság 
munkatársai szorosan együttm�ködnek a nemzeti menekültügyi szolgálatokkal 
azon területek azonosításában, ahol a min�séget er�síteni kell, és gyakorlati 
eljárásokat kell kidolgozni a feltárt problémák kezelésére.  

  Hosszú távon az államoknak sajátjukként kell elfogadniuk a min�ségbiztosítási 
intézkedéseket – azzal, hogy biztosítják a menekültügyi határozathozatali eljárás 
rendszeres ellen�rzését, amit lehet�leg intézményesített nemzeti 
min�ségbiztosítási egység végez. A magyar elnökség, amely két, több országra 
kiterjed� min�ségbiztosítási projekt résztvev�jeként pozitív tapasztalatokat 
szerzett e projektekr�l, jó helyzetben van a menekültügyi eljárások min�ségével 
kapcsolatos államok közötti együttm�ködés el�segítése tekintetében, akár a 
hamarosan m�ködését megkezd� EASO koordinálásával is. Az ENSZ 
Menekültügyi F�biztossága továbbra is kész támogatni az EASO-t és az egyes 
tagállamokat ezen törekvésükben. 

A közös európai menekültügyi rendszer befejezésével kapcsolatban az ENSZ 
Menekültügyi F�biztossága sürgeti Magyarországot, hogy: 
• véglegesítse az átdolgozott kvalifikációs irányelvvel és a Dublin II rendelettel kapcsolatos 

tárgyalásokat. A menekültügyi eljárásokról, valamint a befogadási feltételekr�l szóló 
irányelvek módosítására irányuló küszöbön álló új javaslatokkal kapcsolatban a F�biztosság 
felhívja az elnökséget a tárgyalások gyakorlatias és elvi alapú vezetésére, továbbá arra, 
hogy érjen el megegyezést az uniós joganyagnak a nemzetközi és európai joganyaggal és 
joggyakorlattal való összhangja biztosításához, valamint a menekültügyi eljárások Unión 
belüli eltéréseinek csökkentéséhez szükséges módosításokkal kapcsolatban; 

• támogassa a menekültügyi eljárások min�ségének javítására irányuló tevékenységeket, 
ennek során építsen az ENSZ Menekültügyi F�biztossága által vezetett közép- és dél-
európai „min�ségbiztosítási-kezdeményezések” tapasztalataira. 

 

                                                

1 Min�ségbiztosítási-kezdeményezés és integráció, elérhet� a következ� internetes címen: 
http://www.unhcr.org.uk/what-we-do-in-the-uk/quality-initiative-and-integration.html. 
2 Menekültügyi Rendszerek Min�ségbiztosítási és Értékelési Mechanizmusa projekt a Közép- és Kelet-
Európai alrégióban (ASQAEM) (Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Németország,  
Románia, Szlovákia és Szlovénia) 2008. szeptember 1. és 2010. február 28. között; A menekültügyi 
rendszerek min�ségének továbbfejlesztése Dél- és Közép-Európában (Bulgária, Ciprus, Görögország, 
Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia és Szlovákia). 
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3. Felel�sségmegosztás 
   
  A 2009. évi Stockholmi Programban a tagállamok meger�sítették 

elkötelezettségüket a felel�sség megosztása iránt az EU-n belül. Azóta a 
Görögországban uralkodó drámai helyzet megkerülhetetlenné tette a cselekvést. 
A görög menekültügyi rendszer válságban van, a rá nehezed� nyomást tovább 
fokozza az ország földrajzi helyzete és az a tény, hogy az Európai Unióba vezet� 
többi utat hatékonyan lezárták. Az Európai Bizottság a közelmúltban felkérte 
Görögországot, hogy terjesszen el� cselekvési tervet a menekültügyi rendszer 
megreformálására irányuló nagy horderej� javaslatok végrehajtására. A Biztottság 
e terv támogatására hat havi id�tartamra közel 9,8 millió eurót ígért a 
menekültüggyel és migrációkezeléssel kapcsolatos sürg�sségi intézkedések 
megvalósítására, emellett számos tagállam gyakorlati együttm�ködést és más 
segítséget ajánlott fel. Nyilvánvaló azonban, hogy hosszú távon mind 
Görögország, mind pedig az EU részér�l egyaránt tartós elkötelezettségre lesz 
szükség a hatékony görögországi menekültügyi rendszer létrehozására. Az eddig 
felajánlott pénzügyi és gyakorlati támogatás üdvözlend�, de a kihívás 
nagyságrendjéhez képest továbbra is korlátozott mérték�.  

Nyomás 
nehezedik a 

Dublin II 
rendeletre 

 Id�közben számos nemzeti bíróság megállapította, hogy a görögországi helyzet 
miatt más államoknak nem szabad menedékkér�ket átadniuk Görögországnak a 
Dublin II rendelet alapján. Az Emberi Jogok Európai Bírósága több államot arra 
kért, hogy egyel�re ne küldjön menedékkér�ket Görögországba. Ez a fejlemény 
összecseng az ENSZ Menekültügyi F�biztosság 2009. decemberi, 
Görögországról szóló dokumentumában rögzített álláspontjával,3 és 
nyomatékosítja a Dublin II rendelet lehetséges módosításával kapcsolatos 
tárgyalások szükségességét.   

  Le kell szögezni azonban, hogy még akkor is, ha a menedékkér�k jogainak 
védelmét er�sítend� módosítják a Dublin II rendeletet, egyértelm�, hogy új 
eljárásokat kell kidolgozni az EU-n belüli szolidaritással kapcsolatban. Bár a 
Dublin II rendelet megállapítja a menedékkérelmek vizsgálatára vonatkozó 
felel�sség szabályait, nem biztosítja a felel�sség méltányos megosztását az EU 
27 tagállama között. 

  A felel�sségmegosztással kapcsolatos egyik lehetséges eljárás, amely nagyobb 
hangsúlyt érdemelne, a menedékkérelmek közös feldolgozása; ezt az eljárást a 
Stockholmi Programban terjesztette el� a Tanács megfontolásra – lehet�ség 
szerint kombinálva a nemzetközi védelemre szoruló személyek Európai Unión 
belüli elosztásával.  Bár a védelemre jogosult személyek Máltáról való 
áthelyezésével kapcsolatos kísérleti projektben megvalósult tényleges tagállami 
részvétel alapján az a következtetés vonható le, hogy az ilyen programok 
népszer�sége korlátozott, az áthelyezés lehet�sége kombinálva a kérelmek közös 
feldolgozással – a F�biztosság véleménye szerint – megfontolást érdemel. Az 
EASO koordinálhatna például egy kísérleti projektet, amelyben menedékkér�k 

                                                

3 Az ENSZ Menekültügyi F�biztossága, Észrevételek Görögországgal, mint menedékjogot nyújtó 
országgal kapcsolatban, 2009. december, elérhet� a következ� internetes címen: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4b3fc82.html. 
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meghatározott csoportja venne részt. Egy ilyen projekt információval szolgálhatna 
a menedékjog iránti kérelmek közös feldolgozásáról szóló, a Stockholmi 
Programban el�irányzott tanulmány számára is. Az ENSZ Menekültügyi 
F�biztossága arra bátorítja a magyar elnökséget, hogy az EASO vezetésével tárja 
fel egy ilyen projekt lehet�ségét. 

  A menekültek áttelepítése az Európai Unión kívülr�l továbbra is az EU fontos 
eszköze marad – nemcsak azért, hogy tartós megoldást biztosítson a 
menekülteknek, hanem azért is, hogy kifejezze a szolidaritást azon államokkal, 
melyek nagyszámú menekültet fogadnak be. Jelenleg az összes uniós tagállam 
együttesen csupán mintegy 7.000 áttelepítési helyet kínál évente, ami a 
világszerte rendelkezésre álló összes áttelepítési hely kb. 8%-a. Az ENSZ 
Menekültügyi F�biztossága megelégedéssel veszi tudomásul, hogy Magyarország 
egy áttelepítési program létrehozásával készül belépni az áttelepítési országok 
sorába. 

  Az ENSZ Menekültügyi F�biztossága sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a közös 
uniós áttelepítési rendszerrel kapcsolatos el�rehaladás – nagyrészt e javaslat 
lényegével össze nem függ� okok miatt – megtorpant. A F�biztosság sürgeti a 
magyar elnökséget, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy el�relépés 
történjen a rendszerrel kapcsolatos tárgyalásokon. Ez a rendszer tartós megoldást 
jelent azoknak a menekülteknek, akik számára az áttelepítés az egyetlen 
megoldás a biztonságos és fenntartható jöv� szempontjából, ezért nem szabad 
kiszolgáltatni intézményi vitáknak. 

A felel�sségmegosztással kapcsolatban az ENSZ Menekültügyi F�biztossága 
szorgalmazza, hogy a magyar elnökség: 
• vezesse a Dublin II rendelet módosításával kapcsolatos tárgyalásokat elvi alapon, 

törekedjen annak biztosítására, hogy a különösen nagy nyomás alatt lév� államok 
ideiglenes mentesítésére irányuló intézkedések hozzájáruljanak a menedékkér�k jogainak 
fokozott tiszteletben tartásához és a menedékkérelmekért fennálló felel�sség 
egyenletesebb elosztásához; 

• tárja fel egy, a menedékkérelmek közös feldolgozására irányuló, az EASO vezetésével 
végrehajtandó kísérleti projekt megvalósításának lehet�ségét; illetve 

• törekedjen arra, hogy szabaddá tegye az utat a közös uniós áttelepítési rendszerrel 
kapcsolatos tárgyalások el�tt. 
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4. Határigazgatás 
   
  Magyarország elnököl majd a Frontex-rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos 

folytatódó tárgyalásokon. Az ENSZ Menekültügyi F�biztossága a javaslatra 
vonatkozó észrevételeiben hangsúlyozta az alapvet� jogoknak – köztük a 
menedékhez való jognak – való megfelelés fontosságát a közös m�veletekben.   

  A közelmúltban gyors reagálású határvédelmi csapatokat (RABIT) telepítettek 
els�ként Görögország Törökországgal közös szárazföldi határára. Az ENSZ 
Menekültügyi F�biztossága azt javasolja, hogy a m�veleteknek a nemzetközi 
védelmet kér� személyekre gyakorolt hatását, beleértve az újonnan érkez�k 
sz�résére alkalmazott módszereket miel�bb alaposan és független módon 
értékelni kell. A tanulságokat le kell vonni a jöv�beni m�veletek számára. 

A határigazgatással kapcsolatban a magyar elnökséget bátorítjuk, hogy: 
• tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az átdolgozott Frontex-rendelet jobban 

összhangban álljon az alapvet� jogokkal, a menedékhez való jogot is beleértve, a közös 
m�veletek és más Frontex-tevékenységek tekintetében; illetve 

• kérje a gyors reagálású határvédelmi csapatok görög–török szárazföldi határra történt els� 
telepítése hatásának mélyreható értékelését. Egy ilyen értékelésnek vizsgálnia kell többek 
között a gyors reagálású határvédelmi csapatok által alkalmazott sz�rési módszereket és 
azok hatását a nemzetközi védelmet kér� személyekre. 

5. Romák 
   
  A közelmúlt fejleményei miatt az EU-ban él� – a tagállamokból, illetve az Unión 

kívülr�l származó – romákkal kapcsolatos számos kérdés a figyelem 
középpontjába került. Ezek nem korlátozódnak csupán a menekültügyre, hanem 
az alapvet� jogok és a társadalmi integráció területét is felölelik. Az Európai 
Bizottság – várhatóan a magyar elnökség ideje alatt – uniós fellépési 
keretjavaslatot bocsát közre a nemzeti romaintegrációs stratégiáról. Ezenkívül 
2011 áprilisában rendezik „A romák befogadásának európai platformja” ülést. Az 
ENSZ Menekültügyi F�biztossága sürgeti az Európai Uniót, hogy minden 
rendelkezésre álló jogi és pénzügyi eszközt használjon fel annak érdekében, hogy 
garantálja a romák számára jogaik teljes kör� érvényesítését. 

  Az Európai Unión kívülr�l, különösen a volt Jugoszláviából érkez� romák jelent�s 
számban kértek menedékjogot az EU tagállamaiban. Bár sokat nemzetközi 
védelemre szorulónak ismertek el, mások kérelmét elutasították. Utóbbiak közé 
tartoznak a koszovói roma közösség tagjai is. Az ENSZ Menekültügyi F�biztosság 
széles kör� megközelítés mellett foglal állást e személyek védelmi 
szükségleteinek értékelése tekintetében, különösen, ha az érintett már hosszú 
ideje uniós tagállamban tartózkodik. A F�biztosság megjegyzi, gyakran el�fordul, 
hogy a kiutasítottak nem maradnak abban az országban, ahova visszaküldték 
�ket, hanem a lehet� legrövidebb id�n belül visszatérnek az EU-ba. Az uniós 
tagállamokban feln�tt gyermekek er�szakkal való visszaküldése sajátos 
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problémákat vet fel. Els�dleges feladat annak biztosítása, hogy a romák számára 
a származási országukba való visszatérés biztonságos és fenntartható legyen. 

  A hontalanság problematikája a romákkal kapcsolatban kifejezetten aggályos az 
ENSZ Menekültügyi F�biztossága szerint. Különösen a Nyugat-Balkánon sok 
roma nem szerezte be vagy elvesztette a polgári okmányokat, például születési 
anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt. Ennek következtében ezek a 
személyek nem tudják gyakorolni polgári, politikai, szociális és gazdasági jogaikat. 
A F�biztosság felhívja az Európai Uniót, hogy támogasson olyan projekteket, 
amelyek segítik az érintett romákat az okmányok beszerzésében és az 
állampolgárság megszerzésében. 

  Az ENSZ Menekültügyi F�biztossága arra bátorítja a magyar elnökséget, hogy 
továbbra is tartsa szem el�tt a romák helyzetét az Európai Unión kívül és belül, és 
partnerekkel együtt találjon hatékony megoldást a romákat érint� problémákra. 

A romákkal kapcsolatban a magyar elnökséget arra ösztönözzük, hogy támogassa 
hatékony stratégiák kidolgozását és végrehajtását a romák jogainak tiszteletben tartása, 
valamint a rasszizmus és a megkülönböztetés minden megnyilvánulása elleni küzdelem 
érdekében.  
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