
1 
 

Jelentés a Magyar Helsinki Bizottság 

2017. március 6-i látogatásáról 

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 

Nyírbátori Menekültügyi Őrzött Befogadó Központjában  

 
 

 
A Magyar Helsinki Bizottság (továbbiakban: Bizottság) és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (továbbiakban: 
Hivatal) között fennálló együttműködési megállapodás alapján 2017. március 6-án a Bizottság felkereste a Hivatal 

Nyírbátori Menekültügyi Őrzött Befogadó Központját (MŐBEK). A látogatáson a Bizottság részéről dr. Alföldi András, 
Bakonyi Anikó, dr. Somogyvári Zoltán és Szekeres Zsolt munkatársak vettek részt. 

A látogatás célja a Nyírbátori MŐBEK megtekintése és működésének emberi jogi szempontú megfigyelése volt. Az 

együttműködési megállapodás értelmében a Bizottság megfigyelői felmérték az elhelyezésre szolgáló épületek fizikai 
állapotát, továbbá számos menedékkérővel folytatott személyes beszélgetés keretében információkat gyűjtöttek a 

bánásmódról, az elhelyezési körülményekről, a kérelmezők jogainak biztosításáról, az egészségügyi ellátásról, illetve a 
MŐBEK lakói és a létesítmény dolgozói közötti kapcsolatról. 

 

1. Általános megállapítások 

A Bizottság látogatásának napján 71 menedékkérőt tartottak őrizetben. A MŐBEK teljes kapacitása 105 fő. Az 

őrizetesek között a legtöbben afgán és pakisztáni állampolgárok voltak, de több szíriai és indiai állampolgár 
menedékkérőt is fogva tartottak. A menedékkérők közül mindenki egyedülálló férfi volt, ugyanakkor a Hivatal által a 

Bizottság munkatársainak adott listán szereplők közül egy fogvatartott – az ott feltűntetett születési ideje alapján is – 

kiskorú volt. Rajtuk kívül is többen jelezték a Bizottság megfigyelőinek, hogy kísérő nélküli kiskorúak. Az ő nevüket 
tartalmazó listát a Bizottság megfigyelői átadták a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal debreceni vezetőjének. 

 Javasoljuk, hogy a Hivatal a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007 (XI. 

9.) Korm. rend. 36/B. § alapján, összhangban az Emberi Jogok Európai Bíróságának töretlen gyakorlatával, 
soron kívül keresse meg az őrizet helye szerint illetékes egészségügyi szolgáltatót az életkor megállapítása 

érdekében. 

A Nyírbátori MŐBEK telephelyvezetője, Szvára Nikoletta, a telepvezető helyettes, Fábián Viktor valamint Pelei Tímea, 

az Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztályának vezetője együttműködésükkel segítették a Bizottság 

megfigyelőinek munkáját, amit ezúton is köszönünk. 

 

2. Fizikai körülmények 

A szobák fizikai körülményei változóak. A tisztálkodásra szolgáló helyiségek állapota aggodalomra ad okot, ugyanis 

több zuhanyzófülkében sem volt függöny, és számos zuhanyról hiányzott a zuhanyfej. A zuhanyzóhelyiség ajtaját nem 

lehetett rendesen becsukni. A vizesblokk a látogatás napján rendetlennek és piszkosnak tűnt. A vécében a piszoár 
eldugult és így nem tudott rendesen lefolyni. Az őrizetesek problémaként említették, hogy a vizesblokk egy részét 

éjszakára bezárják, így éjszaka mindössze két vécét tudnak használni, ami nagyon kevés az őrizetben tartott 
menedékkérők nagy számához képest.  

 Javasoljuk, hogy a Hivatal fordítson nagyobb gondot a vizesblokkok tisztaságára, a zuhanyzók 

felszereltségére, és arra, hogy az összes vécé a nap minden órájában hozzáférhető legyen. 

A menedékkérőknek egy mosógép áll rendelkezésére. A mosógép egy alagsori helyiségben található. A Hivatal 

műanyag, kinyitható szárítókat biztosított a menedékkérőknek a ruhaszárításra, ami üdvözlendő gyakorlat. 

A MŐBEK-hez közel a rendőrség egy lőteret üzemeltet, ahol a megfigyelők látogatása idején is számtalan lövés dördült 
el. A MŐBEK-ben fogvartartott menedékkérők jelentős része háborús övezetből érkezik. Ez a rendszeres zaj a 

fogvatartással együtt tovább traumatizálja az egyébként is sokszor rossz pszichés állapotban lévő kérelmezőket, azzal, 
hogy felidézi a háború borzalmait. A szakirodalom egybehangzó álláspontja szerint a poszttraumás tünetektől 

szenvedő személyeknél minden, a traumára emlékeztető inger a tünetek súlyosbodását idézheti elő. 

 Javasoljuk, hogy a Hivatal kezdeményezze a rendőrségnél a lőtér használatának megszüntetését a MŐBEK 

közelében, hogy a menedékkérők ne legyenek kitéve ennek a traumának. 
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3. Bánásmód 

Egy menedékkérő elmondta, hogy egy algériai menedékkérőt korábban bántalmaztak a fegyveres biztonsági őrök, ám 
a Bizottság megfigyelői nem tudtak már beszélni a bántalmazott menedékkérővel, ő ugyanis már nem tartózkodott a 

MŐBEK-ben.  

 Javasoljuk, hogy a fegyveres biztonsági őrök szakmai felügyeletéért felelős rendőrök tudatosítsák a fegyveres 

biztonsági őrökben, hogy az őrizetesek bántalmazása súlyos bűncselekmény, és minden egyes bántalmazás 

után automatikusan tegyenek feljelentést az ügyészségen.  

Több menedékkérő egymástól függetlenül panaszkodott arra, hogy a fegyveres biztonsági őrök durván beszélnek 
velük.  

 Javasoljuk, hogy a fegyveres biztonsági őrök szakmai felügyeletéért felelős rendőrök, illetve a Hivatal helyi 

alkalmazottai is tegyék egyértelművé a fegyveres biztonsági őrök számára, hogy a fogvatartottak jelenlétében 
a megalázó, durva és trágár beszéd nem elfogadható, történjen az bármilyen nyelven. 

Az őrizetesek emellett panaszkodtak a szobák ellenőrzésének módjára és időpontjára is. Több, egymástól független 
beszámoló szerint is a szobaellenőrzések sokszor késő este történnek, amikor a fogvatartottak már alszanak. A szobák 

ellenőrzése során a rendőrség szakmai felügyelete alatt álló fegyveres biztonsági őrök szétdobálják a fogvatartottak 

holmiját, sokszor ki a folyosóra. 

 Javasoljuk, hogy a Hivatal helyi alkalmazottai tegyék egyértelművé a szobák átvizsgálását végző személyek 

számára, hogy az ellenőrzés során tartózkodjanak a menedékkérők holmijának szétdobálásától és a 

magánszférájukba történő szükségtelenül megalázó beavatkozástól.  

 

4. Szociális segítségnyújtás, egészségügyi ellátás, jogi segítségnyújtás és tolmácsolás a hatósági 

eljárásban 

A telephelyvezető tájékoztatása szerint összesen 15 szociális munkást alkalmaznak. A szociális munkások közül 

hárman kizárólag a letétet kezelik. Jellemzően 2-3 fő dolgozik egy időben a nap során, mellettük pedig a 
telephelyvezető tájékoztatása szerint a Hivatal a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 

foglalkoztatókat alkalmaz, akik sakkoznak, fociznak, tollasoznak és kártyáznak a fogvatartottakkal. Sok menedékkérő 
kiemelte a szociális munkások készségességét, és a Bizottság megfigyelői is azt tapasztalták, hogy jó volt a légkör a 

MŐBEK-ben.   

A MŐBEK-ben napi 24 órás nővéri szolgálat és hétköznaponként 13:30 és 16:00 óra között orvosi szolgálat biztosítja a 
menedékkérők egészségügyi ellátását. A hétvégén a kistérségi szociális társulás ügyeletes orvosa hívható szükség 

esetén. Az orvosi szolgálat esetenként hosszabb időtartamú is lehet, ha az újonnan fogvatartott menedékkérők 
befogadásához több időre van szükség. Ugyanakkor többen panaszkodtak arra, hogy az orvossal történő 

kommunikáció nehézkes, valamint meglátásuk szerint korlátozott azon gyógyszereknek a száma, amelyet az orvos felír 

számukra. Többen egymástól függetlenül is elmondták, hogy a fájdalmaikra kizárólag fájdalomcsillapítót (Panadolt) 
kapnak. A fogvatartottak egyike pedig megmutatott egy 2016 áprilisában lejárt Novorin orrcseppet, amelyet hetekkel 

a látogatást megelőzően kapott az orvostól. A menedékkérők közül többen rossz pszichés állapotban voltak.  

A jogi segítségnyújtást a Magyar Helsinki Bizottság megbízott ügyvédje heti rendszerességgel végzi a MŐBEK-ben, a 

Cordelia Alapítvány pszichiátere kéthetente látogat az intézménybe. 

Pakisztáni menedékkérők arról számoltak be, hogy a bengáli tolmács nem tud megfelelően urdu nyelven tolmácsolni, 

így nem tudták magukat megértetni a hatóság előtti eljárásban. A látogatás idején fogvatartott nepáli menedékkérők 

pedig szintén arra tettek panaszt, hogy a Hivatal nem tudott olyan tolmácsot biztosítani a részükre, akivel megfelelő 
szinten meg tudták volna magukat értetni.  

 Javasoljuk, hogy a Hivatal minden esetben biztosítson megfelelő tolmácsot a meghallgatáshoz.  

 

5. Internet- és telefonhasználat, szabadidős tevékenységek 

A fogvatartott menedékkérők egy televíziókészüléken nézhetnek műsorokat, és a Bizottság utolsó látogatása óta négy 

számítógép is a rendelkezésükre áll. A telephelyvezető beszámolt róla, hogy a televíziót távirányító helyett manuálisan 
lehet kezelni, így sikerült kiküszöbölni a korábbi problémát, amit a távirányító gyakori elromlása jelentett. A Bizottság 

munkatársainak tapasztalatai szerint az őrizeteseknek nem volt panaszuk a televízió-használatot illetően. A MŐBEK 
udvarán a menedékkérők kultúráinak zenéi is szóltak hangfalakon keresztül a látogatás idején, amely szintén 

üdvözlendő, hiszen a bezártságból fakadó feszültséget a zenehallgatás is enyhítheti.  

A Bizottság üdvözli, hogy a fogvatartottak részére a korábbiakkal ellentétben négy számítógép áll rendelkezésre, 
amely számítógépeken a menedékkérők kapcsolatot tudnak tartani családtagjaikkal. A Hivatal gyakorlata szerint az 
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internetszoba reggel 9:15 és este 22:45 között van nyitva, amivel a jelen létszám mellett 45 perc jut egy 

fogvatartottra. 

A fogvatartottak részére a Hivatal által biztosított két telefon is rendelkezésre áll a két emelet közötti lépcsőfordulóban. 

A fogvatartottak beszámolói szerint azonban az egyik telefonkészülékről nem lehet kimenő hívást indítani. Emellett 
problémát jelentett továbbá, hogy a Hivatal gyakorlata szerint éjszakára bezárják a két emeletet lezáró rácsokat, 

minek következtében a menedékkérők nem férnek hozzá a telefonkészülékekhez. Tekintettel arra a körülményre, hogy 

a menedékkérők családtagjai sokszor eltérő időzónában élnek, a korlátozott telefonhasználat megnehezíti a 
kapcsolattartás. 

 Javasoljuk, hogy a Hivatal biztosítsa a telefon időben nem korlátozott használatát a menedékkérők részére. 

A Nyírbátori MŐBEK sajátossága, hogy az őrizetesek reggeltől estig az udvaron tartózkodhatnak, ahol a Bizottság 
látogatásának napján is futballoztak. A fogvatartottak részére a Hivatal egy pingpongasztalt is biztosít az alagsorban, 

melyet a fogvatartottak a Bizottság látogatásának idején is használtak. Több menedékkérő elmondta, hogy testépítő 
gépeket is szeretnének használni, és van tudomásuk arról, hogy a békéscsabai és a kiskunhalasi MŐBEK-ben 

fogvatartott menedékkérők részére elérhető ez a szabadidős elfoglaltság.  

 Fontos cél, hogy a különböző MŐBEK-ekben ugyan olyan körülmények és lehetőségek között tartsák fogva a 

menedékkérőket, hiszen egyes menedékkérők több MŐBEK-ben is voltak már őrizetben, így össze tudják 
hasonlítani az egyes fogvatartási helyszíneket. Javasoljuk ezért, hogy a Hivatal Nyírbátorban is alakítson ki 

mind beltéri, mind kültéri edzőgépeket. 

Egyes menedékkérők azt is panasz tárgyává tették, hogy volt olyan alkalom, amikor látogatót fogadtak, és a 

látogatásra nem egy külön szobában, hanem a folyosón lévő asztalnál került sor, amelyet számos rendőr, fegyveres 

biztonsági őr és ügyintéző vett körbe.  

 Javasoljuk, hogy a Hivatal minden egyes alkalommal egy külön helyiségben biztosítsa a menedékkérők részére 

azon jogukat, hogy a látogatójukkal találkozhassanak.  

 

6. Étkezés 

A Bizottság üdvözli a Hivatal megváltozott étkeztetési gyakorlatát, miszerint az utolsó látogatás óta a MŐBEK étkezési 
rendje szerint a menedékkérőknek reggel 7:00 és 8:00 óra között adnak reggelit, 12:00 és 13:30 óra között ebédet, 

és este 18:00 és 19:00 óra között vacsorát. Ezzel a gyakorlatával a Hivatal kiküszöbölte az őrizetesek korábbi 

problémáját, miszerint túl hosszú idő telt el a vacsora és a másnapi reggeli között, így sokan éhesek maradtak. 

Több menedékkérő arról számolt be, hogy egyrészt nem tudják, hogy a felvágott és a pástétom biztosan 

sertéshúsmentes-e, mások pedig arról számoltak be, hogy ugyan fogyasztják ezeket az ételeket, de túl sokszor 
kapnak ezekből, és emiatt rendkívül egyhangúnak találják az étkezést.  

 Javasoljuk, hogy a Hivatal olyan felvágottakat és egyéb húskészítményeket szerezzen be a menedékkérők 

részére, amelyeket magyarországi török, vagy arab élelmiszerboltok árulnak, és amelyek ismerősek a 

menedékkérőknek is. Így elkerülhető, hogy a menedékkérőnek idegen élelmiszereket kidobják, és elérhető, 
hogy jóllakjanak, amely hozzájárul a feszültség csökkenéséhez.  

Egyes menedékkérők elmondták, hogy szeretnének kanalat is használni, mert egyes élelmiszereket csak kanállal 
tudnak megenni.  

 Javasoljuk, hogy a Hivatal biztosítson fémből készült kanalakat a fogvatartottaknak, mert a fémből készült 

kanalakból nem lehet veszélyes eszközöket faragni, így ezek biztonsági kockázatot sem jelenthetnek.  

 

A Bizottság külön üdvözli a Hivatal azon gyakorlatát, hogy a MŐBEK étkeztetési rendje figyelembe veszi az ott 

fogvatartott indiai vegetáriánus menedékkérők igényeit. 

 

Budapest, 2017. április 4.  

 


