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(1) 11 személyt tartóztattak le Almeríában, mert 126 illegális bevándorlót juttattak Algériából 

Spanyolországba 

A spanyol csendőrség 11 embert tartóztatott le Almeríában (Spanyolország) Algériából Spanyolországba irányuló 

illegális emberkereskedelem miatt. A felszámolt bűnszervezet két nap alatt 126 bevándorlót juttatott Spanyolországba 

hajókon, amelyek nem rendelkeztek a legalapvetőbb biztonsági felszerelésekkel sem, és fedélzetükön túl sok ember 

tartózkodott. A bevándorlók között vannak kiskorúak, várandós nők és fogyatékkal élő személyek is. 

 [Ministerio del Interior] 

 

(2) Megoldást sürget a Captain Morgan-hajókon veszteglő migránsok ügyében három NGO 

Három NGO, a JRS, az Integra Alapítvány és az Aditus Alapítvány levélben fordult Ylva Johansson belügyi EU-

biztoshoz, amelyben az Unió segítségét kérik két máltai turistahajón hetek óta veszteglő összesen 167 migráns 

ügyében. Arra panaszkodnak, hogy a turistahajók nem alkalmasak ekkora számú utas hetekig tartó elszállásolására, 

hiszen e járműveket arra tervezték, hogy rövid ideig, maximum 3 tengeri mérföldre a sziget partjaitól, jó időjárási 

viszonyok közt közlekedjenek. Kifogásolják az NGO-k, hogy Málta úgy kezeli ezeket az embereket, mintha nem 

tartoznának joghatósága alá, holott a szervezetek szerint emberi jogok érvényesítése nem áll meg az EU külső 

határainál. 

 [Malta Today]  

 

(3)  A közép-mediterrán után a nyugat-balkáni útvonalon fokozódó migráció is lépéskényszerbe hozza 

Olaszországot 

A legészakkeletibb olasz tartomány, Friuli-Venezia-Giulia és Szlovénia között megélénkült az illegális migráció. Május 

11-ről 12-re virradóra 140-en érkeztek Triesztbe. Azonnal befogadóállomásokra vitték őket, ahol kéthetes karanténba 

kerültek. A Liga párthoz tartozó Maurizio Fedriga tartományfőnök felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy 

járványhelyzetben akár egyetlen migránst is beenged az ország. Elmondta: beszélt Luciana Lamorgese 

MIGRÁCIÓS KÖRKÉP 

http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/11879816
https://www.maltatoday.com.mt/news/national/102378/ngos_write_to_eu_commissioner_for_intervention_on_captain_morgan_migrants#.XsE1mGgzbIU
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belügyminiszterrel, aki a jelenséget az útvonalon fekvő országok hanyagságával magyarázta, és megígérte, hogy szót 

emel kollégáinál az ügyben. 

[InfoMigrants] 

 

(4) Portugália 500 kísérő nélkül kiskorút vesz át görögországi befogadóállomásokból 

Augusto Santos Silva külügyminiszter május 12-én egy parlamenti bizottság előtt elmondta, hogy amint a 

járványhelyzet lehetővé teszi, a kb. 5 200 görögországi kísérő nélküli kiskorú migráns közül Portugália 500-at be fog 

fogadni. Korábban az országon kívül Németország, Írország, Franciaország és Luxemburg jelezték, hogy hajlandók 

ilyen módon segíteni Görögországot a migráció menedzselésében. Az első 12 kiskorú áprilisban Luxemburgba 

érkezett, a következő lépést Németország tette, oda 50 kiskorút vittek. A gyermekek főként afgán, iraki és afrikai 

lakosok. 

 [Reuters] 

 

(5) Spanyolország megelőzte Németországot a menedékkérelmek számában 

A Die Welt által publikált EASO-adatok szerint idén január 1-től április 1-ig Spanyolországban közel négyezerrel több 

menedékkérelmet nyújtottak be, mint Németországban. A harmadik helyen Franciaország, a negyediken Görögország 

áll. Spanyolországba ugyanakkor nem ázsiai, hanem leginkább dél-amerikai bevándorlók érkeztek, ugyanis a kérelmek 

32%-át venezuelaiak, 6,5%-át pedig hondurasiak adták be. Ami az EU egészét illeti, januárban még 16%-kal több 

kérelmet nyújtottak be, mint tavaly januárban, de a járvány kitörése miatt a február és a március lényeges csökkenést 

hozott. Így összességében az első negyedévben az előző év első negyedévéhez képest 43%-kal kevesebb kérelem 

érkezett be.  

[Deutsche Welle] 

 

(6) A törökországi migrációs jelenlét számokban − az IOM aktuális helyzetjelentése 

A Nemzetközi Migrációs Szervezet aktuális helyzetjelentése szerint 2020. április végén 3,6 millió menedékkérő 

tartózkodott Törökországban. Közülük a legtöbben (3,58 millióan) szíriaiak, akik a török jogi szabályozásnak 

megfelelően ideiglenes védelmi státuszban részesülnek. A szíriaiaknak csak kis hányada, 63 ezren élnek 

menekülttáborokban. A nemzetközi védelemért folyamadó nem szíriai állampolgárok 62%-a afgán, 28%-a iraki, 6%-

a pedig iráni állampolgár. Az EU-Törökország menekültügyi nyilatkozat értelmében 2016. április 4. és 2020. április 30. 

között Törökország 2 139 migránst fogadott vissza Görögországból (a legnagyobb számban a következő államok 

polgárai érintettek: 755 pakisztáni, 414 szíriai, 198 algériai, 150 afgán, 135 iraki, 106 bangladesi). Ugyanebben az 

időszakban 26 135 szíriait vettek át és telepítettek le európai uniós országok az úgynevezett 1+1 séma keretében. A 

tíz legnagyobb befogadó ország Németország 9 501 fővel, Franciaország 4 549 fővel, Hollandia 4 464 fővel, 

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/03/16/italy-coronavirus-migrants-asylum-seekers
https://www.infomigrants.net/en/post/24741/in-12-hours-140-migrants-arrive-in-trieste
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-portugal-migrants/portugal-to-take-in-500-unaccompanied-migrant-children-from-greek-camps-idUSKBN22O30D
https://www.dw.com/en/spain-eclipses-germany-as-top-destination-for-asylum-seekers-report/a-53422966
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Finnország 1 950 fővel, Svédország 1 917 fővel, Belgium 1 301 fővel, Spanyolország 754 fővel, Olaszország 396 fővel, 

Horvátország 250 fővel, Portugália 244 fővel. A török fegyveres erők 2020 áprilisában 920 illegális szárazföldi 

határátlépési kísérletet regisztráltak. A legtöbben, 904-en Szíriából próbáltak belépni Törökországba. Emellett a török 

hatóságok 253 irreguláris migráns tengeri átkelését akadályozták meg. 

[IOM] 

 

(7) Az Iszlám Állam erősödésére hívja fel a figyelmet az Irakban állomásozó norvég katonai erők vezetője 

Az Irakban állomásozó norvég katonai erők vezetője szerint az Iszlám Állam újjáépíti önmagát a koronavírus 

árnyékában, hiszen a terrorszervezet gazdaságilag és katonailag is erősödött az elmúlt hónapokban. Megfigyelhető, 

hogy az Iszlám Állam fejlettebb támadási stratégiát alkalmaz, harcosai szofisztikáltabb robbanóanyagokkal és 

fegyverekkel támadnak és egyre több iraki katonát ölnek vagy sebesítenek meg a Szíria és Irak menti határterületeken. 

Egyedül áprilisban húsz esetben érte támadás az iraki erőket Anbar tartományban. A szíriai helyzet romlása és a 

börtönök megnyitása következtében az Iszlám Államnak további lehetősége nyílik harcosok toborzására. Az Irakban 

állomásozó 70 norvég katona lassan két hónapja fizikai kontaktus nélkül, alternatív kommunikációs eszközökkel 

igyekszik az iraki katonák kiképzésének feladatát ellátni.  

[VG] 

 

(8) A Haladás Párt vezetője ultimátumot adott a norvég kormánynak a kvóta-menekültek számát illetően 

A Haladás Párt vezetője bejelentette, hogy csak akkor fogja támogatni a norvég kormány jövő évi költségvetési 

javaslatát, amennyiben a 2021-re előirányzott kvóta-menekültek számát (3 000 fő) a kormány hajlandó lesz 

csökkenteni. A bejelentésre azt követően került sor, hogy a Haladás Párt egyik parlamenti képviselője egy parlamenti 

vita során a kvóta-menekültek számát és a menekültek integrációs problémáit illetően összeszólalkozott a 

külügyminiszterrel. Norvégiának 2020 januárja óta kisebbségi kormánya van, mert a Haladás Pártja kilépett a 

kormánykoalícióból.  

[VG] 

 

(9) Finnország 175 menedékkérőt fogad a Földközi-tenger térségéből, az első 25 fő érkezése júniusra 

várható 

A finn kormány még februárban megígérte, hogy összesen 175 menedékkérőt fogad Görögországból, Ciprusról, 

Máltáról és Olaszországból. Finnország elsősorban gyám nélküli kiskorúakat és egyedülálló gyermekes szülőket kíván 

átvenni. A finn kormány minél fiatalabb gyerekeket és lehetőleg lányokat szeretne befogadni olyan magas biztonsági 

kockázatot jelentő országokból, mint Szíria és Afganisztán. Azonban a menekülttáborokban lévő kiskorúak többsége 

fiú; az áprilisban Németországba érkező 47 kiskorú menedékkérők közül csak 4 volt lány. Az első 25 menekült 

gyermek júniusban érkezik Finnországba, és egy hasonló létszámú csoport várható júliusban is. 

https://displacement.iom.int/reports/turkey-%E2%80%94-migrant-presence-monitoring-situation-report-april-2020
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.bt.dk/samfund/indvandrere-ydmyger-svenske-unge-tvinges-til-at-kysse-foedder-og-drikke-urin
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/lA2m5G/is-faar-drahjelp-av-coronaviruset-terrorbevegelsen-bygger-seg-opp-igjen
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VbJ8dp/siv-jensen-med-ultimatum-til-regjeringen-vil-ikke-samarbeide-uten-flyktningkutt
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
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 [Svenska]  

 

(10) A svéd Bevándorlási Hivatalhoz a várt 7 000 helyett ez évben csak 200 idénymunkás nyújtott be a 

munkavállalási engedély iránti kérelmét 

Minden évben idénymunkások ezrei nyújtják be munkavállalási engedély iránti kérelmüket a svéd Bevándorlási 

Hivatalhoz. Az idénymunkások nagy része thaiföldi és azért jön, hogy a svéd bogyóterméseket betakarítsa. Az svéd 

kormány döntése értelmében május 15-ig beutazási tilalom vonatkozik az Európán kívüli országok állampolgárai. Ez 

alól kivételt képeznek a társadalmilag fontosnak ítélt munkák, mint például az élelmiszertermelés. Így az 

idénymunkások elmaradásának oka a kibocsátó országok által bevezetett utazási korlátozásokban és a törölt 

repülőjáratokban keresendő. A korlátozások enyhítése esetén nagyszámú kérelem érkezhet be a Bevándorlási 

Hivatalhoz egyszerre. 

 [Aftonbladet]  

 

(11) Svédországban egy új bevándorlási politika kapcsán vitáznak a parlamenti pártok, a 

szociáldemokraták viszont egyelőre hallgatnak a kérdésben 

Az elmúlt évben a svéd parlament egy migrációs bizottságot hozott létre a svéd bevándorlási politika felülvizsgálatára 

és egy új tervezet kidolgozására. A javaslatnak hosszú távúnak és széles körben elfogadottnak kell lennie. A bizottság 

nemrég egy olyan átfogó javaslatot terjesztett elő, amely a mai politikánál szigorúbb irányt határoz meg. Legfontosabb 

pontjai között szerepel a menekültek tartózkodási engedélyének határozott idejűvé (3 év) tétele, annak megújítási 

lehetőségével, továbbá az állandó tartózkodási engedély olyan feltételekhez kötése, mint az önellátás, a svéd nyelvtudás 

és a svéd társadalomismeret. Kulcsfontosságú ezenkívül annak biztosítása, hogy az elutasított menedékkérők 

ténylegesen elhagyják az országot, és ennek érdekében a rendőrséget a tervezet nagyobb hatáskörrel kívánja felruházni. 

A javaslatot egyik parlamenti párt sem tudja teljes egészében elfogadni. Amíg a pártok többsége ismertette a 

nyilvánossággal a tervezettel kapcsolatos álláspontját, a kormányzó Szociáldemokrata Párt hallgatása találgatásra ad 

okot. 

[GP] 

  

(12) Svédországban korlátozzák a menekültek szabad lakóhelyválasztásának jogát 

A menedékkérők lakhatásáról szóló 1994-es törvény szabadságot biztosít a menekültek számára, hogy Svédország 

területén bárhol letelepedjenek. A bevándorlók szegregációjának megakadályozása érdekében a törvényt 2020. január 

1-jei hatállyal a parlament módosította. Az új rendelkezés értelmében azok az önkormányzatok, amelyeknek a területén 

sok bevándorló él, egyes városnegyedeket mentesíthetnek a törvény alól. Így az a menedékkérő, aki úgy dönt, hogy 

mégis a mentesített városnegyedek egyikében telepszik le, elveszíti szociális juttatásra való jogosultságát. A svéd 

kormányzat ezáltal kívánja csökkenteni a bevándorlónegyedekre nehezedő nyomást és javítani a bevándorlók földrajzi 

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/05/16/de-forsta-25-flyktingarna-fran-grekland-kommer-i-juni-finland-hoppas-pa-manga
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ad1km5/bara-200-barplockare-har-sokt-arbetstillstand
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2020/mar/18/ngos-raise-alarm-as-coronavirus-strips-support-from-eu-refugees
https://www.gp.se/ledare/kommer-s-ta-ansvar-i-migrationsfr%C3%A5gan-1.27837980
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eloszlását. Eddig 11 önkormányzat kérvényezte, hogy területének egészét mentesítsék a törvény alól. A Bevándorlási 

Hivatal Göteborg és Malmö városok ezirányú kérelmét már jóváhagyta. Morgan Johansson igazságügyi miniszter 

szerint ezek a kivételek ellentétesek a törvény alapelvével. 

 [Expressen] 

  

(13) Frontex: áprilisban csökkent az illegális határátlépések száma 

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) legfrissebb adatai szerint áprilisban 85%-kal körülbelül 900 

esetre csökkent az illegális határátlépések száma az EU külső határain. A jelentős mérséklődést a koronavírussal 

magyarázzák. A statisztikákból kiderül, hogy az év első négy hónapjában 26 650 érkezést regisztráltak, amely nagyjából 

megfelel a tavalyi szintnek. A kelet-mediterrán (török-görög) útvonalon mindössze 40 határsértést regisztráltak a 

negyedik hónapban, miközben a január-április időszakban összesen 11 200-at, éves alapon 18%-kal kevesebbet 2019 

azonos időszakával összevetve. A Görögországba érkezők között továbbra is az afgánok vannak a legtöbben. A 

közép-mediterrán (líbiai-olasz) szakaszon 250 illegális átlépést könyveltek el áprilisban, viszont az év első négy 

hónapjának összesített adata (4 100) háromszoros növekményt jelent a tavalyihoz képest. A leggyakoribb nemzetiség 

az elefántcsontparti, a bangladesi és a marokkói volt. A nyugat-mediterrán (marokkói-spanyol) útvonalon csupán 100 

érkezést regisztráltak áprilisban, az így kialakuló első négy havi összesített 3 000 körüli érkezésszám mintegy fele a 

múlt évinek. Az érkezők között a marokkóiak és algériaiak voltak a legtöbben. A nyugat-balkáni útvonalon is érdemi 

csökkenést könyveltek el (94%, 100 határsértés), viszont az erőteljes év eleji forgalom miatt 6 000 körül alakult a 

január-áprilisi összesített szám, ami éves alapon 60%-os növekményt jelent. 

 [FRONTEX] 

  

(14) EASO: a koronavírus-járvány miatt jelentősen nőhet az Unió területére lépő menedékkérők száma 

Az Európai Unió menekültekkel foglalkozó ügynöksége, az EASO arra figyelmeztette a tagállamokat, hogy a 

koronavírus-járvány miatt jelentősen nőhet az Unió területére lépő menedékkérők száma. Bár március folyamán 

látványosan esett az érkezők száma, párhuzamosan a pandémia okozta társadalmi, gazdasági és politikai problémák 

elhúzódásával az EASO szerint a számok is növekedni fognak. 

[Reuters]  

https://www.expressen.se/kvallsposten/inget-bidrag-till-asylsokande-i-eget-boende-i-sex-skanekommuner/
https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-in-april-detections-lowest-since-2009-mJE5Uv
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-eu-migration/coronavirus-may-push-more-asylum-seekers-to-eu-agency-says-idUSL8N2CU2UD
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AFRIKA 

 

(15)  75 dzsihádistával végeztek Nigerben 

A nigeri kormányerők a Boko Haram elleni műveletekben 75 dzsihádistával végeztek Diffa város közelében. Az 

akcióban nigériai és csádi csapatok is részt vettek. Április óta a szélsőségesek támadásai miatt 23 000 ember menekült 

el lakóhelyéről a térségben. 

 [Reuters] 

 

(16) Komoly botránnyá dagadt a 18 hónapja elrabolt olasz segélyszervezeti munkatárs ügye 

Komoly botránnyá dagadt a 18 hónapja elrabolt olasz segélyszervezeti munkatárs, Silvia Romano ügye. A lányt szomáli 

fegyveresek rabolták el a kenyai Kilifiből, majd Szomáliába elhurcolva átadták az as-Sabáb nevű dzsihádista 

szervezetnek. Romano olasz, török, kenyai és szomáli közös közvetítés keretében szabadult ki, állítólag 1,5 millió 

dollár váltságdíj fejében. Az túszszabadítás körüli vita akkor kezdődött el, amikor a lány bejelentette, hogy a fogság 

alatt önként áttért az iszlámra. A kegyetlen terrortámadásairól ismert as-Sabáb azonnal tőkét kovácsolt Romano 

nyilatkozatából, azt állítva, a lány esete is bizonyítja, hogy az általuk fenntartott rend és elveik sokkal megnyerőbbek, 

mint a nyugatiak. 

 [Hiiraan] 

 

(17) Újfajta embercsempészés zajlik Kelet-Afrikában 

A kelet-afrikai embercsempész-csoportok új tevékenységekkel igyekeznek kiaknázni a koronavírus-helyzetet. A kenyai 

nagyváros − Nairobi, Mombasa − egyes kerületeinek lezárása miatt több ezer vidéki lakos rekedt a településeken, akik 

minél előbb haza szeretnének térni. Ők a csempészek segítségét veszik igénybe, hogy hazajuthassanak. A hatóságok 

kijátszása elősegíti a vírus vidéki terjedését. 

 [Hiiraan] 

 

(18) A szomáliai áradások miatt közel 200 000 ember hagyta el otthonát 

Továbbra is áradások sújtják Szomáliát. Az elmúlt hetek esőzései miatt több mint 200 000 ember volt kénytelen 

elhagyni otthonát és tucatnyian vesztették életüket. A szokatlanul esős időjárás a térséget érő másik humanitárius 

válság, a sáskajárás kapcsán is számos problémát vet fel, mert megkönnyíti a sáskák szaporodását és megfelelő 

mennyiségű élelmet is biztosít a számukra. 

 [Hiiraan] 

 

(19) A határok lezárása miatt 500 etióp ragadt a szomáliai Bossasso városában 

https://www.reuters.com/article/us-niger-security/niger-says-75-boko-haram-insurgents-killed-in-border-region-security-operations-idUSKBN22P1VM
https://hiiraan.com/news4/2020/May/178134/freed_italian_aid_worker_target_of_hate_campaign_after_conversion.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/May/178121/korane_raises_alarm_over_eastleigh_people_smugglers.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
https://hiiraan.com/news4/2020/May/178124/over_200_000_displaced_16_killed_as_floods_hit_somalia.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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A koronavírus-járvány miatt jelentősen erősödtek a határellenőrzések Kelet-Afrikában, így összességében több ezer, 

a Közel-Kelet felé tartó külföldi migráns rekedt meg Szomáliában. Mivel anyagi forrásaik korlátozottak, a bevándorlók 

egyre nyomorúságosabb körülmények között élnek. A térség komplex és paradox migrációs viszonyait jól jellemzi, 

hogy az etiópok egy része a polgárháborús Szomália és Jemen felé veszi az irányt, miközben az utóbbi két országból 

sok helyi lakos próbál eljutni Etiópiába. 

 [Hiiraan] 

  

https://hiiraan.com/news4/2020/May/178106/growing_numbers_of_migrants_stranded_in_somalia_as_covid_19_spreads.aspx?utm_source=hiiraan&utm_medium=SomaliNewsUpdateFront
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KÖZEL-KELET 

 

(20) 2019-ben a külföldön élő afgánok mintegy 900 millió dollárt küldtek haza Afganisztánba 

Afgán állampolgárok évente nagy összegeket küldenek külföldről családtagjaiknak és rokonoknak Afganisztánba. A 

Világbank ezt az összeget 2019-ben 900 millió dollárra becsülte. Ez a szám idén várhatóan közel 200 millió dollárral 

kevesebb lesz a koronavírus terjedése miatt. Az afgán Bevándorlási Minisztérium szerint 6,5 millió afgán él különböző 

országokban, ezek többsége munkavállaló. 

 [Tolonews] 

 

(21) Líbiában 7 embert öltek meg fegyveresek egy menekülttárborban 

Líbia nemzetközileg is elismert kormányának tisztviselői szerint 17 ember sebesült meg egy támadásban Tripoli egyik 

belső menekülteknek otthont adó táborában és legalább 7 ember vesztette életét. A támadást a főváros elfoglalására 

törekvő Khalifa Haftar tábornok erőinek tulajdonítják. 

 [Aljazeera] 

 

  

file:///E:/MKI/tolonews.com/fa/business/افغانها-سال-گذشته-۹۰۰میلیون-دالر-را-ازبیرون-به-کشور-فرستادهاند
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/gna-haftar-forces-shelling-kills-7-displaced-people-shelter-200517091308708.html
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  

 

(22) IOM: A migránsok mentális egészségét is figyelembe kell venni a COVID-19 vírusra adott válasz 

során 

Az IOM arra hívja fel a kormányok figyelmét, hogy biztosítsák a migránsok és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült 

személyek mentális szükségleteit a koronavírus-járvány terjedése kapcsán hozott válaszintézkedéseik során. A felhívás 

összhangban áll az ENSZ-főtitkár, Antonio Guterres indítványával, miszerint a mentális egészséget előtérbe kell 

helyezni a COVID-19 intézkedések kapcsán. Jövő héten tartják a 73. Egészségügyi Világgyűlést, ahol a tagállamok és 

az érintett szervezetek megvitatják a világjárvány következményeit, különös tekintettel a mentális egészségre gyakorolt 

hatásokra. Az IOM támogatja a kormányok erőfeszítéseit abban, hogy a bevándorlók jogi státusztól függetlenül 

méltányos mentálhigiénés ellátásban részesüljenek. 

[IOM] 

 

(23) Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítéletet hirdetett a Sudita Keita kontra Magyarország 

ügyben 

Sudita Keita 1985-ben született szomáliai és nigériai származású, jelenleg Budapesten élő hontalan személy. 2002-ben 

a határt illegálisan átlépve, papírok nélkül érkezett Magyarországra, ahol menekült jogállást kért. Ezt a magyar hatóság 

még ugyanebben az évben elutasította. 2003-ban ugyan döntöttek a kitoloncolásáról, de ennek végrehajtását 2004. 

szeptember 7-én felfüggesztették. 2002. november 29-e és 2006. július 19-e között jogállása tisztázatlansága miatt nem 

volt jogosult alapvető egészségügyi szolgáltatásokra és nem vállalhatott munkát, emellett pedig nem gyakorolhatta 

házasságkötéshez való jogát sem.  

Mivel Szomáliába a háború miatt nem tudott visszatérni és a budapesti nigériai nagykövetség szóbeli jegyzékben 

tagadta meg nigériai állampolgárként való elismerését, a magyar hatóságoktól befogadotti jogállást és 2008. július 19-

éig érvényes humanitárius tartózkodási engedélyt kapott. Ebben az időszakban így jogosulttá vált munkát vállalni és 

alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz is hozzáfért. 2008-ban státuszát felülvizsgálták, majd elrendelték Nigériába 

való visszaküldését, jóllehet ez az állam nem ismerte el őt állampolgárának. 2010-ben hontalan státuszért folyamodott, 

amelyet először megtagadtak, majd az Alkotmánybíróság 2015-ben született vonatkozó döntésének köszönhetően 

végül 2017-ben jogerősen megítéltek neki. Ettől fogva ismét jogosult Magyarországon munkát vállalni, valamint 

hozzáfér az alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz. Sudita Keita tájékoztatta az Emberi Jogok Európai Bíróságát, 

hogy 2009-től magyar barátnőjével él együtt és 2010-ben sikeresen elvégzett egy nehézgépkezelői tanfolyamot. A 

felperes keresetében azt állította, hogy mivel 2002 és 2017 között a magyar állam nem tisztázta megnyugtatóan jogi 

helyzetét, ez súlyosan sértette az emberi méltóságát. Az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítélte meg, hogy az ügy 

a "magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot" érinti. A Bíróság ítéletében megállapította, hogy a magyar 

https://www.iom.int/news/mental-health-needs-migrants-and-displaced-persons-must-be-part-covid-19-response
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hatóságok elmulasztották Keitá-t tájékoztatni arról a jogáról, hogy jogosult hontalan státusz kérelmezésére és ez a 

lehetőség csak egy ügyvéd tájékoztatásának köszönhetően jutott a tudomására 2010-ben. Az EJEB azt is megjegyezte, 

hogy noha a magyar Alkotmánybíróság döntése már 2015-ben megszületett, a hontalan státuszt csak két évvel később 

ítélték meg jogerősen Sudita Keitá-nak. Végül mindezen mulasztások együttes hatása miatt az EJEB megállapította a 

felperes "magán- és családi életének tiszteletben tartásához való jogának" sérelmét és 8 000 euró (kb. 2 830 000 forint) 

nem vagyoni kártérítés megfizetésre kötelezte Magyarországot. Ezenfelül további 4 000 eurót (kb. 1 415 000 forint) 

ítélt meg a felperes költségeire.  

Megjegyzendő, hogy Sudita Keita eredetileg 28 000 euró (kb. 9 902 000 forint) vagyoni kár és 360 000 euró (127 millió 

318 000 forint) nem vagyoni kár megtérítését és további 30 000 euró (10 610 000 forint) költségtérítést követelt 

keresetében. 

[HUDOC] 

 

(24)  Az Európai Unió Bíróságának (EUB) nagytanácsa ítéletet hirdetett egy, a röszkei tranzitzónával 

kapcsolatos előzetes döntéshozatali ügyben 

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előzetes döntéshozatali kérelemmel fordult az EUB-hoz egyrészt egy 

afgán állampolgárságú házaspár, másrészt pedig egy iráni állampolgárságú apa és kiskorú gyermeke egyesített ügyében. 

Az afgán állampolgárok politikai okokból hagyták el hazájukat, Törökországba egy hónapig érvényes, később hat 

hónappal meghosszabbított vízummal léptek be, majd a Bulgária-Szerbia útvonalon át érkeztek a magyar határra. A 

két iráni állampolgár Törökország felé hagyta el Iránt, ahol tíz napot töltöttek, majd Bulgáriába távoztak. Itt körülbelül 

három hónapig tartózkodtak, majd menedékkérelmet nyújtottak be. Bulgáriából azonban Szerbiába mentek, ahol több 

mint két évet töltöttek. Az egyesített ügy minden érintettje a röszkei tranzitzónában nyújtott be menedékkérelmet 

2018-ban, illetve 2019-ben, amit a magyar hatóságok azon az alapon utasítottak el, hogy a kérelmezők "biztonságos 

tranzitországokon" haladtak keresztül. Szerbia azonban nem volt hajlandó átvenni az érintetteket, a magyar 

menekültügyi hatóság emiatt módosította korábbi kiutasító határozatait, mégpedig minden esetben az érintettek 

állampolgárság szerinti országait (Afganisztán, illetve Irán) jelölve meg új célországokként. Ezek ellen a határozatok 

ellen a négy külföldi állampolgár felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, akik emiatt jelenleg is a röszkei tranzitzóna 

visszatérésre (visszaküldésre) várók szektorában vannak.  

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság sok és összetett kérdést tett fel az EUB-nak, ezek részletes 

ismertetésétől helyhiány miatt eltekintünk és csak az ítélet leglényegesebb elemeire koncentrálunk. 

Az EUB először is megállapította, hogy amennyiben az illetékes nemzeti hatóság módosítja korábbi kiutasítási 

határozatát a célország tekintetében, ezt a vonatkozó uniós szabály értelmében új kiutasítási határozatnak kell tekinteni. 

Ráadásul mielőtt határozatát módosítaná, a nemzeti hatóságnak ismét értékelnie kell a visszaküldés tilalmának elvét, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202433
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202433
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immáron az új célország vonatkozásában. Az új határozattal szemben pedig az eljárás alanyai rendelkeznek a hatékony 

jogorvoslathoz való joggal. Az EUB szerint ez bírói jogorvoslatot kell, hogy jelentsen, mivel a magyar menekültügyi 

hatóság a rendészetért felelős miniszter alá tartozik és emiatt a végrehajtó hatalom része, attól tehát nem független. A 

luxembourgi bíróság azt is megállapította, hogy a biztonságos harmadik országra vonatkozó magyar szabályozás az 

uniós jogra figyelemmel hiányos, mivel nem tartalmaz minden, a vonatkozó irányelvben előírt feltételt, így például 

annak vizsgálatát, hogy a visszaküldés tervezett célországának minősülő biztonságos harmadik országban tiszteletben 

tartják-e a visszaküldés tilalmának elvét. Az EUB megállapította továbbá, hogy pusztán az a körülmény, hogy a 

menekültstátusz kérelmezője áthaladt egy biztonságos harmadik országon, még nem hoz létre köztük olyan 

kapcsolatot, amely alapján ésszerű lenne, hogy később őt ide küldjék vissza. A Bíróság leszögezte ezenkívül, hogy „az 

első menedékjog országának” elve csak akkor alkalmazható egy harmadik országgal kapcsolatban, ha ez az állam a 

menedékkérőt korábban menekültként ismerte el és a védelmet még mindig igénybe veheti vagy, ha a kérelmező ebben 

az országban egyébként elegendő védelmet élvez, a visszaküldés tilalmát tiszteletben tartják vele szemben és ez az 

állam hajlandó őt visszafogadni.  

Az EUB szerint a jelenlegi tranzitzónai eljárás lényegében őrizetnek minősül részben amiatt, mert Szerbia 

jogellenesnek tekintené ezeknek a személyeknek az országba való visszatérését, akiknek emiatt ott szankciókra kellene 

számítaniuk és így ténylegesen a tranzitzónát nem tudják elhagyni. Másrészt távozásukkal a menekültügyi eljárás 

befejezését is kockáztatják. A luxembourgi bírói fórum szerint továbbá a menedékkérők és más érintett külföldiek 

négy hetet meghaladó tranzitzónában tartása ellentétes az uniós joggal, még akkor is, ha tömegesen érkeznek 

menedékkérők a tranzitzónába. Végül az EUB azt is megállapította, hogy nem felel meg a releváns uniós jogi 

szabályoknak, ha a menedékkérőket csak azért veszik őrizetbe, mert anyagi fedezet hiányában nem tudnak magukról 

gondoskodni, sőt, ilyen esetekben az államnak (ebben az esetben Magyarországnak) szállását lehetővé tevő 

pénzjuttatást, vagy természetbeni szálláshelyet kell biztosítani. 

A Szegedi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság (illetve jogutódja a Szegedi Törvényszék) az EUB fentebb röviden 

ismertetett ítéletének megfelelő határozatot fog majd hozni az előtte lévő egyesített ügyben és az Európai Bizottság. 

Az EUB bizonyos felvetéseit Magyarország belső jogának megváltoztatásával képes lehet kezelni (pl. a jogorvoslathoz 

való jog kiterjesztése és a jogorvoslati rendszer átalakítása). Ezzel szemben a biztonságos harmadik ország 

koncepciójának magyar jogban jelenleg alkalmazott megoldása lényegében holt betűvé válhat, mivel a magyar 

bíróságok jó eséllyel félre fogják tenni az ezzel kapcsolatos magyar szabályozást az eléjük kerülő ügyekben és az EUB 

esetjoga fényében értelmezve fogják azt alkalmazni, vagyis önmagában a Szerbián (vagy más, biztonságos harmadik 

országon) való áthaladás alapján nem fogják automatikusan elutasítani a menekültjog iránti kérelmeket. A másik 

nehézséget az EU-Szerbia közötti 2007. évi visszafogadási egyezmény Szerbia általi alkalmazása jelenti. Túl azon, hogy 

a mostani állapot is jól mutatja, hogy – egyebek mellett – miért érdeke Magyarországnak Szerbia mielőbbi EU-s 

csatlakozása, Belgrád nem fogadja vissza a magyar tranzitzónákból oda visszaküldeni tervezett személyeket, mert úgy 
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véli, hogy azok legálisan léptek be Magyarország területére. EU-Szerbia, esetleg Magyarország-Szerbia tárgyalásoknak 

kellene tisztázni, hogy a nem hivatalos határátlépő pontokon történő határátlépés, még az 1951. évi menekültek 

jogállásáról szóló egyezmény rendelkezéseinek fényében vizsgálva is, miért és mennyiben tekinthető jogszerűnek?    

Amennyiben Magyarország nem módosítja szabályozását az ítéletnek megfelelően, az Európai Bizottság nagy 

valószínűséggel kötelezettségszegési eljárást indít majd hazánk ellen, illetve már folyamatban lévő eljárásokban is fel 

fogja használni az ítélet megállapításait.  
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ÁZSIA 

 

(25) Pakisztán megnyitja határait Afganisztán felé heti hat napra 

Pakisztán úgy döntött, hogy megnyitja Afganisztánnal közös határait, hogy elősegítse a koronavírus miatt visszaesett 

kereskedelem élénkítését. Az állam a Torkham és Chaman határátkelők megnyitásáról döntött, amelyeket szombat 

kivételével a hét minden napján nyitva tartanak. Szombaton kizárólag a gyalogosforgalom számára lesz nyitva a határ. 

[Afghanistan News] 

 

(26) A koronavírus veszélyezteti a bevándorlók hazaküldött jövedelmeit 

Családok millió és számtalan nemzetgazdaság függ a személyes átutalások rendszeres áramlásától – pénztől és egyéb 

vagyontárgyaktól, amelyeket a migránsok küldenek haza. A globális recesszió rombolhatja az átutalásokra támaszkodó 

gazdaságokat, mint például Nepált, Kirgizisztánt, Tádzsikisztánt vagy Üzbegisztánt. 

[Bloomberg] 

 

 

https://www.afghanistannews.net/news/265106003/pakistan-to-open-border-crossings-with-afghanistan-for-6-days-a-week
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-05-06/coronavirus-could-halt-flow-of-remittances-to-tonga-haiti

