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Karitatív Tanács Titkársága 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 

Tárgy: Közérdekű adatkérés – különleges bánásmódot igénylő menedékkérők és menekültek 
 

 
Tisztelt Karitatív Tanács! 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő. A Magyar Helsinki Bizottság az 

International Rescue Committee (IRC) támogatásával kutatást végez, amelynek célja, hogy feltérképezze a 
sérülékeny, ezen belül a nő és az LMBTI (leszbikus, meleg, biszexuális, transz nemű és interszexuális) 

menedékkérők és nemzetközi védelemben részesültek befogadási körülményeit és az integrációjukhoz 
nyújtott segítséget. A Magyar Helsinki Bizottság rendelkezésére álló információk szerint a Karitatív Tanács tagjai, a 

Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista 

Segélyszolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Református Szeretetszolgálat rendszeresen jelen vannak a 
tranzitzónákban és az ott elhelyezett menedékkérőknek különböző szolgáltatásokat biztosítanak. Annak érdekében, 

hogy minél teljesebb képet mutasson a kutatási jelentés, a Bizottság szeretné a következő adatokat felhasználni a 
jelentéshez. 

 

Menedékkérők tekintetében 

1. A tranzitzónában biztosított szolgáltatások tekintetében: 

a. A Karitatív Tanács mely tagjai biztosítanak szolgáltatásokat a tranzitzónákban? 

b. Ezek a tagok milyen szolgáltatásokat biztosítanak a tranzitzónákban? Kérem, szervezetre lebontva 

listázzák a szolgáltatásokat. 

c. Melyik tranzitzónában és milyen gyakorisággal biztosítottak ezek a szolgáltatások? 

d. Biztosítanak a kutatás célcsoportjának, azaz nőknek és LMBTI kérelmezőknek szánt speciális 

szolgáltatásokat? 

e. Hogyan fér hozzá, hogyan értesül a célcsoport ezekről a szolgáltatásokról? 

f. Hányan részesültek a Tanács tagjainak szolgáltatásaiból 2017. március 28 óta? 

g. Osztanak a tagszervezetek adományt a tranzitzónákban? 

h. Az adományok között van-e tampon, női borotva, tisztasági betét nőknek, terhesruha vagy bármilyen 

olyan termék, ami a kutatás célcsoportja szempontjából releváns? 

i. A tranzitzónában dolgozó szervezetek tapasztalata szerint mire lenne még szüksége a nő és az LMBTI 

kérelmezőknek? 

Nő és LMBTI menekültek és oltalmazottak 

2. A Vámosszabadi Befogadó Állomáson biztosított szolgáltatások tekintetében: 

a. A Karitatív Tanács mely tagjai biztosítanak szolgáltatásokat a Vámosszabadi Befogadó Állomáson? 

b. Ezek a tagok milyen szolgáltatásokat biztosítanak a Vámosszabadi Befogadó Állomáson? Kérem, 

szervezetre lebontva listázzák a szolgáltatásokat. 

c. Milyen gyakorisággal biztosítottak ezek a szolgáltatások? 

d. Biztosítanak a kutatás célcsoportjának, azaz nőknek és LMBTI kérelmezőknek szánt speciális 

szolgáltatásokat? 

e. Hogyan fér hozzá, hogyan értesül a célcsoport ezekről a szolgáltatásokról? 

f. Hányan részesültek a Tanács tagjainak szolgáltatásaiból 2016. június 1 óta? 

mailto:helsinki@helsinki.hu
http://www.helsinki.hu/


MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 

 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 

 1242 Budapest, Pf. 317. 

Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 

helsinki@helsinki.hu 

www.helsinki.hu  

2 
 

g. Osztanak a tagszervezetek adományt a Vámosszabadi Befogadó Állomáson? 

h. Az adományok között van-e tampon, női borotva, tisztasági betét nőknek, terhesruha vagy bármilyen 

olyan termék, ami a kutatás célcsoportja szempontjából releváns? 

i. A Vámosszabadi Befogadó Állomáson dolgozó szervezetek tapasztalata szerint mire lenne még 

szüksége a nő és az LMBTI menekülteknek/oltalmazottaknak? 

Az adatokon kívül, szeretnék, ha a Karitatív Tanács lehetőséget biztosítani a kutatást végző kollégámnak, Bakonyi 
Anikónak arra, hogy interjút készíthessen a Tanács azon szervezetének munkatársával,  

a) aki a tranzitzónában a szolgáltatást biztosít, illetve  

b) aki a Vámosszabadi Befogadó Állomáson, az ott elhelyezett nemzetközi védelemben részesített külföldiek 

integrációját segíti. 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható 

meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés 

teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen 
elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. 

Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az 

oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját. 
 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § 
(1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. 
számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható 

meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH 
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. 

 
Az Infotv. 29. § (1) és 30. § (2) bekezdései szerint kérem, hogy az adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre 

a aniko.bakonyi@helsinki.hu e-mail címre mihamarabb, de legkésőbb jelen adatigénylés kézhezvételét követő 15 

napon belül megküldeni. 
 

Szíves együttműködését előre is köszönöm. 
 

Budapest, 2017. október 2. 

 
Tisztelettel: 

 
Gyulai Gábor 

menekültügyi programvezető 

Magyar Helsinki Bizottság 
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