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Jelentés a Magyar Helsinki Bizottság 

2017. február 8-i látogatásáról 

a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 

Békéscsabai Menekültügyi Őrzött Befogadó Központjában  

 
 

 
 

A Magyar Helsinki Bizottság (továbbiakban: Bizottság) és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (továbbiakban: 
Hivatal) között fennálló együttműködési megállapodás alapján 2017. február 8-án a Bizottság felkereste a Hivatal 

Békéscsabai Menekültügyi Őrzött Befogadó Központját (továbbiakban: békéscsabai MŐBEK). A látogatáson a Bizottság 

részéről dr. Barcza-Szabó Zita Borbála, Bakonyi Anikó, dr. Somogyvári Zoltán és Szekeres Zsolt munkatársak vettek 
részt. 

A látogatás célja a békéscsabai 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 Békéscsabai MŐBEK telephelyvezetője Kónya István, a rendőrség részéről a MŐBEK őrzéséért felelős Jámbor Zoltán, 

valamint a Hivatal békéscsabai kirendeltségének részéről Felföldiné Erdős Katalin példás együttműködésben segítették 
a Bizottság megfigyelőinek munkáját, amit ezúton is köszönünk.   

A Bizottság látogatásának napján a MŐBEK-ben 101 menedékkérőt tartottak őrizetben, köztük 26 afgán, 22 iraki, 29 

pakisztáni és 11 szíriai állampolgárt. A Bizottság látogatásakor a családok elhelyezésére szolgáló épületben egy iraki 
nő, egy iraki házaspár, egy iraki testvérpár és két iraki család összesen 3 kiskorú gyerekkel tartózkodott. A Bizottság 

sajnálatosnak tartja, hogy a Hivatal – a korábbi gyakorlattal szakítva – újra elrendeli menedékkérő nők és családok 
menekültügyi őrizetét. Különösen aggasztó a kisgyermekes családok elzárása, ahol az őrizet elrendelése figyelmen 

kívül hagyja a gyerekek mindenek felett álló érdekét. 

 Javasoljuk, hogy a Hivatal hagyjon fel a kisgyermekes családok őrizetbe vételével, hiszen az őrizetük könnyen 

sértheti az Emberi Jogok Európai Egyezményét (Egyezmény). Az Emberi Jogok Európai Bírósága (Bíróság) a 
Popov kontra Franciaország1 ügyben megállapította, hogy egy két kisgyermekes kazah család 15 napos 

idegenrendészeti őrizete kimerítette az embertelen és megalázó bánásmód fogalmát a gyermekek 
vonatkozásában (ezzel megsértve az Egyezmény 3. cikkét), továbbá sérült a gyermekek szabadsághoz és 

biztonságoz való joga is (az Egyezmény 5. cikke). Ezen felül a Bíróság megállapította, hogy a francia 
hatóságok megsértették mind a gyermekek, mind a szülők magán- és családi élet tiszteletben tartásához való 

jogát is (Egyezmény 8. cikke).  

2. Fizikai körülmények 

A Bizottság legutóbbi, 2016. augusztus 30-i látogatásához hasonlóan ezúttal sem érkezett panasz az őrizetesek 

részéről a szobák fizikai körülményeire.  

A Bizottság megfigyelői üdvözölték, hogy a legutóbbi látogatás óta a Hivatal felszereltetett zuhanyzófüggönyöket a 

zuhanyzókba, ami a magánszféra tiszteletben tartásához elengedhetetlen.  

A Magyar Helsinki Bizottság üdvözli a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból megvalósított intézményi 
fejlesztéseket. 

3. Bánásmód 

A menedékkérők többsége arról számolt be, hogy a fegyveres biztonsági őrökkel megfelelő kapcsolatot tudtak 

kialakítani, feszültség a látogatás napján sem volt érzékelhető a megfigyelők számára. Ugyanakkor az éjszakai 
létszámellenőrzés gyakoriságát és módját sokan sérelmezték. Elmondták, hogy a fegyveres biztonsági őrök későn este 

23:00 óra körül is kopogva, valamint minden hajnalban kopogás nélkül bemennek a szobáikba. Volt olyan eset is, 

amikor a fegyveres biztonsági őrök kinyitották hajnalban az egyik szoba ablakát és anélkül hagyták el az ellenőrzés 
után a szobát, hogy visszacsukták volna az ablakot. A kisgyermekeikkel együtt fogvatartott menedékkérők arról 

                                                           
1
 Kérelem száma: 39472/07 és 39474/07, ítélet kelte: 2012. január 19. 
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számoltak be, hogy a 23:00 óra körüli ellenőrzést túl későinek tartják. Számos menedékkérő (mind családos, mind 
egyedülálló) egybehangzóan jelezte, hogy a hajnali, kopogás nélküli ellenőrzés félelmet kelt bennük, továbbá rossz 

emlékeket ébreszt a jellemzően sok traumatizáló tapasztalaton átesett személyek számára. Különösen igaz ez a 

gyermekek esetében: több szülő is egybehangzóan elmondta, hogy gyermekeik kifejezetten félnek a hajnali 
ellenőrzést végző fegyveres biztonsági őröktől. A Bizottság munkatársai mindezt megosztották a rendőrség jelen lévő 

képviselőjével, aki arról számolt be, hogy az őrök este 23:00 óra előtt kopogva, ám éjjel és hajnalban valóban 
kopogás nélkül, de halkan végzik a menedékkérők ellenőrzését. Jámbor Zoltán arról számolt be, hogy este 23:00 óra 

után azért nem kopognak a fegyveres biztonsági őrök, hogy ne ébresszék fel a menedékkérőket. A hajnali ellenőrzésre 
azért kerül sor 5:00 és 6:00 óra között, mivel ekkor a menedékkérők még általában a szobáikban tartózkodnak. 

Elmondta még, hogy az esti 23:00 órás és a hajnali ellenőrzések ideje között csak indokolt esetben kerül sor a 

menedékkérők ellenőrzésére. Jámbor Zoltán továbbá nyitottnak mutatkozott arra, hogy átgondolja a létszámellenőrzés 
módját. 

Álláspontunk szerint az este 23:00 óra körüli, valamint a hajnali ellenőrzés – még abban az esetben is, ha a fegyveres 
biztonsági őrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető leghalkabban lépjenek be a menedékkérők 

szobáiba – sérti a menedékkérők pihenéshez és magánélethez való jogát. A kiskorú gyermekek esetében azonban a 

rendszeres esti 23:00 óra körüli, valamint a hajnali ellenőrzés akár az embertelen és megalázó bánásmód fogalmát is 
kimerítheti, hiszen a gyermekekben különösen nagy félelmet okoz az egyenruhás, fegyveres őrök sötétben és a 

legintimebb környezetükben történő intézkedése. A gyermekeket egy ennyire kiszolgáltatott helyzetben saját szüleik 
sem tudják megnyugtatni, hiszen őket is félelemmel tölti el az őrök intézkedése.  

 Nyomatékosan javasoljuk, hogy a napi létszámellenőrzést a késő esti és hajnali ellenőrzés helyett, a 

magánszféra tiszteletben tartásához való jog figyelembe vételével a nappali órákban, a pihenés felesleges 
megzavarása nélkül (például a reggelit közvetlenül megelőzően) végezze el a Hivatal, amikor alappal 

feltételezhető, hogy a fogvatartottak ébren vannak, de még a szobáikban tartózkodnak. 

4. Szociális segítségnyújtás, egészségügyi ellátás, kisgyermekek felügyelete és ellátása  

A Bizottság megfigyelői örömmel tapasztalták, hogy a Békéscsabai MŐBEK-ben a szociális munkások mellett négy 

szociális kisegítőt is foglalkoztatnak, akik beszélnek idegen nyelveket. Több menedékkérő is említette, hogy nincsen 
váltás ruhájuk és meleg kabátjuk. A családos részen tartózkodó gyerekeknek pedig nem volt papucsuk. A 

telephelyvezető a látogatást követő megbeszélésen jelezte, hogy van raktáron ruha, így ezeket a hiányosságokat 

orvosolni tudják. A gyermekes családok szülei elmondták, hogy gyermekükkel ugyan foglalkoznak a szociális 
munkások, és az ellátásukat is kiegészítik, ám több segítségre lenne szükségük a gyermekek egész napos felügyelete 

és ellátása terén.  

 Javasoljuk, hogy a Hivatal maradéktalanul tegyen eleget a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól 

és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet 18. § (2) bekezdésében2, valamint a 9. § 

(2) bekezdésében3 foglalt kötelezettségeinek, amíg őrizetben tartja a kiskorú gyermekekkel rendelkező 
családokat.  

A Bizottság üdvözli, hogy a centrifuga mellé a Hivatal egy mosógépet is beszerzett, és szárító állványok is 

rendelkezésre állnak minden részen, így már – a korábbi helyzettel ellentétben – nem az ablakrácsokon kell 
teregetniük a menedékkérőknek. 

A menedékkérők elmondása szerint a helyszínen dolgozó egészségügyi szakemberek közül többen nem beszélnek 
angolul vagy más idegen nyelven (kivéve a helyszínen rendelő orvosokat), ami lehetetlenné teszi az érdemi 

konzultáció lefolytatását. Orvos a megállapodás szerint csak naponta egyszer rendel, így a kérelmezők panaszaikkal 

leginkább az egészségügyi személyzet többi tagjához tudnak fordulni. 

 Javasoljuk, hogy az orvosi ellátáshoz való jog érvényesülése érdekében a Hivatal biztosítsa – szükség esetén – 

tolmács segítségét.  

  

                                                           
2
 18. § (2) A menekültügyi őrzött befogadó központban családjával tartózkodó kiskorú elismerését kérő számára biztosítani kell a 

korának és fejlettségének megfelelő oktatási és szabadidős tevékenységhez szükséges feltételeket, illetve eszközöket, így 
különösen játszószoba használatát, gyermekpedagógus vagy speciálisan képzett szociális gondozó által nyújtott foglalkoztatást 
3 9. § (1) Az elismerését kérő részére naponta háromszori - 14 éven aluli elismerését kérő esetében ötszöri - étkezést kell 

biztosítani. 
(2) Az elismerését kérő részére naponta legalább 10 900 joule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél az 
elismerését kérő egészségi állapotát, korát, és vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Terhes és kisgyermekes 
anyának, valamint kiskorúnak naponta tejterméket és gyümölcsöt, illetve - ha az egészségügyi okból indokolt - ezekkel egyenértékű 
más élelmiszert kell biztosítani. 
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5. Internet- és telefonhasználat, szabadidős tevékenységek 

A Bizottság márciusi látogatása óta a korábban használt számítógépek helyett nyolc új számítógépet helyeztek 

üzembe, amelyek azonban a menedékkérők elmondása szerint lassúak. A fogvatartottak beszámolója szerint a Skype-

használat a korábbi látogatás tapasztalataival egyezően továbbra is problémás volt. 

 Javasoljuk, hogy annak érdekében, hogy a számítógép-használat hasznosan teljen el, hajtsanak végre 

szoftverfrissítéseket a számítógépeken és tegyék lehetővé a Skype használatát. 

A telefonhasználatot négy készülék biztosítja, amelyek közül három az Európai Unió területén kívüli hívásindításra is 
alkalmas.  

A Bizottság üdvözli a kültéri edzőtér létesítését, amely a telephelyvezető tájékoztatása szerint nagy népszerűségnek 
örvend a melegebb napokon. A sportcentrum léte és a sportszervező munkatárs foglalkoztatása is színt visz a 

fogvatartottak mindennapjaiba, ami szintén üdvözlendő.  

A rendelkezésre álló két televízió folyamatosan megy a MŐBEK-ben, ami szintén sok fogvatartottnak biztosít 
elfoglaltságot. Ez szintén üdvözlendő, mivel az őrizetben sokak számára a tétlenség elviselése jelenti a legnagyobb 

nehézséget. 

6. Jogi tanácsadás, tájékoztatás, eljárásjogi problémák 

A Menekültügyi Osztály képviselőjének tájékoztatása szerint minden nap 8 és 10 óra között tart a Hivatal 

ügyfélfogadást. Ezen felül csoportos tájékoztatást is tartanak anyanyelvi tolmács segítségével, ami a Bizottság szerint 
üdvözlendő gyakorlat. 

 Javasoljuk, hogy a csoportos tájékoztatást csak nagyon általános jogi kérdések megválaszolására használják, 

és helyezzenek nagyobb hangsúlyt az egyéni tanácsadásra. Fontos az is, hogy ezen alkalmak során mindig 
álljon tolmács rendelkezésre. 

A Bizottság megfigyelőinek a menedékkérők egy része a korábbi látogatáshoz hasonlóan továbbra is arról számolt be, 
hogy a meghallgatások végén a meghallgatásról készült jegyzőkönyvet nem olvasták vissza nekik, ezért a 

meghallgatás alatt nem volt lehetőségük javításokat eszközölni. Hangsúlyozzuk, hogy a jegyzőkönyv visszaolvasása a 

menedékkérő számára garanciális eljárásjogi jelentőséggel bír, hiszen a kérelmező egyetlen lehetősége, hogy 
nyilatkozatát, illetőleg az esetleges fordítási problémákat korrigálja. A visszaolvasásnak továbbá a nemzetközi védelem 

megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló 2013/32 EU Irányelv 17. cikk (3) bekezdés szerint4 
a meghallgatások végén, vagy a döntés meghozatala előtt van a helye. A problémát a Bizottság megfigyelői jelezték a 

Menekültügyi Osztály képviselőjének, aki tájékoztatta a Bizottság megfigyelőit, hogy ismételten fel fogja hívni kollégái 

figyelmét a visszaolvasás fontosságára. 

 Továbbra is szorgalmazzuk ezért, hogy a menekültügyi meghallgatásokon a visszaolvasás kivétel nélkül, 

minden esetben, tolmács segítségével és a meghallgatás végén történjen meg. 

7. Étkezés 

A menedékkérők továbbra sem vihetnek fel ételt a szobájukba. Többen arra hivatkozva nem ették meg az ebédet, 

hogy nem voltak abban biztosak az megfelel-e a vallási előírásoknak, azaz nem tartalmaz sertéshúst. A 
telephelyvezető elmondása szerint kizárólag olyan beszállítóval dolgoznak, aki ennek az elvárásnak megfelel. 

 Javasoljuk, hogy kapjanak egyértelmű tájékoztatást a fogvatartottak arról, hogy az étel sertéshúst nem 

tartalmaz annak érdekében, hogy ez az újonnan érkezők számára is egyértelmű legyen. Javasoljuk erre utaló, 

látható feliratok, illetve akár képi illusztráció elhelyezését az étkező helyiségekben. 

8. Kísérő nélküli kiskorúak és a különleges bánásmódot igénylő személyek fogvatartása 

A Bizottság látogatásának napján a megfigyelők számos, láthatóan nagyon fiatal, magát 18 évnél fiatalabbnak valló 
fogvatartottal beszéltek. Közülük többen erősen traumatizáltak voltak.  

 Javasoljuk, hogy a sérülékeny menedékkérők esetében a Hivatal – összhangban a menedékjogról szóló 2007. 

évi LXXX. törvény (Met.) 2. § k) pontjával és a Met. végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm.rend. 36/B. 

§ rendelkezéseivel – különös gondot fordítson a speciális eljárási szabályok, garanciák biztosítására és 

                                                           
4 „A tagállamok biztosítják, hogy a kérelmező a személyes meghallgatás végén vagy az eljáró hatóság határozatának meghozatala 

előtt meghatározott határidőn belül szóban és/vagy írásban észrevételeket tehessen és/vagy magyarázattal szolgálhasson a 
jegyzőkönyvben vagy az átiratban szereplő félrefordítások vagy félreértések tekintetében. E célból a tagállamok biztosítják, hogy a 
kérelmezőt – szükség esetén tolmács segítségével – teljes mértékben tájékoztassák a jegyzőkönyv tartalmáról vagy az átirat 
lényegi elemeiről. A tagállamok ezt követően a kérelmező megerősítését kérik a tekintetben, hogy a jegyzőkönyv tartalma, illetve 
az átirat hűen visszaadja a meghallgatáson elhangzottakat.” 
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haladéktalanul rendeljen el kormeghatározási vizsgálatot, ha az őrizetes kiskorúnak vallja magát.. Amennyiben 
megállapítást nyer a fogvatartottak kiskorúsága, kérjük, hogy haladéktalanul kerüljön sor a menekültügyi 

őrizet megszüntetésére annak érdekében, hogy megszűnjön a jogsértő fogvatartás és ne traumatizálódjanak 

tovább a kérelmezők.   

A Bizottság továbbá találkozott egy olyan iraki házaspárral, akik láthatóan rendkívül rossz pszichés állapotban voltak 

annak következtében, hogy menekülésük során három gyermekük is belefulladt a tengerbe. A házaspárt ennek 
ellenére tartották őrizetben és amint a beszélgetés során kiderült a feleség még várandós is volt.  

 Javasoljuk, hogy a menedékkérők befogadásakor elvégzett orvosi vizsgálaton különös hangsúlyt fektessenek a 

menedékkérők pszichés állapotának alapos felmérésére. Javasoljuk, hogy a Hivatal orvosa kérdezze végig a 
menedékkérőktől az Európai Bizottság által finanszírozott „PROTECT” projekt keretében kidolgozott 10 kérdést 

tartalmazó kérdőívet (amely magyar nyelven is szabadon letölthető az internetről 

http://cordelia.hu/documents/PQ_-HUNGARIAN.pdf), amely alapján beazonosíthatóak a potenciálisan 
traumatizált menedékkérők, akiket célszerű ennek alaposabb kivizsgálása érdekében szakértő pszichológushoz 

vagy pszichiáterhez utalni. Amennyiben a pszichológus vagy pszichiáter megállapítja, hogy a menedékkérő 
poszttraumás stressz zavartól, vagy más pszichés zavartól (például major depresszió, szuicid gondolatok, stb.) 

szenved, javasoljuk, hogy őrizetét a Hivatal szüntesse meg.  

 

Budapest, 2017. március 2.     

 

http://cordelia.hu/documents/PQ_-HUNGARIAN.pdf

