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BEVEZETÉS
Az Európai Unió, különösen annak nyugati tagállamai bevándorlási célterületnek
számítanak. A menekült migrációt tekintve pedig még élesebben elkülönül az Unión
belül, hogy mely tagállam „funkcionál” célterületként, és melyre tekintenek a
menekülők tranzitországként. 2015-ben pedig az elmúlt évekhez képest igen erőteljes
migrációs nyomás hárul egyes tagállamokra. A tanulmányban a migrációs kérdést,
valamint az EU menekültpolitikáját elsősorban földrajzi szemszögből próbálom
vizsgálni, annak földrajzi, térbeli következményeit bemutatni, lehetséges megoldást
felvázolni.
A tanulmány 4 fő részre bontható. Az első fejezetben a migrációt, mint fogalmat
vizsgálom, a vándorlás típusait veszem sorra, valamint meghatározom a menekültek
elhelyezkedését a migráció rendszerén belül.
A második fejezetben az EU menekültrendszerének legfőbb fejlődési sarokköveit,
valamint a jelenlegi Közös Európai Menekültügyi Rendszer felépítését, és a
legmeghatározóbb jogszabályi kereteket ismertetem. Röviden érintve a Közösségen
kívüli, ám mindenképp említendő nemzetközi egyezményeket.
A megkérdezettek előítéletességét is feltártam. A vizsgálat során kétfajta, azaz
egy „A” és egy „B” típusú kérdőívet használtam. A két típus a kérdőív végén szereplő
fiktív személyben különbözött. Az „A” típusú kérdőív esetében egy Afganisztánból
gyermekkorában menekült, majd pedig Magyarországon jogi diplomát szerzett, és ma
jogi tanácsadóként dolgozó személyről szól, a „B” típusú kérdőív esetében a különbség
az volt, hogy az egyén befogadó állomáson lakik és alkalmi munkákból látja el magát.
Tehát egy fiktív bevándorlóról pozitív és negatív képet festettem a válaszadóknak. A
két személy leírását követően újra szerepelt néhány kérdés az elutasítottságra,
idegenellenességre vonatkozóan, amelyek a kérdőív korábbi szakaszában már
előfordultak kissé más megfogalmazásban. Így megfigyelhetővé vált, hogy a két típus
esetében van-e változás az egyes kérdéseknél, illetve meghatározott információ
biztosításával, tájékoztatással befolyásolható-e a menekültellenesség.
A kérdőívezés során szisztematikus mintavételi stratégiát alkalmaztam, és a
mintaterület magyarországi településein minden harmadik házat vontam be a
kutatásba. Amennyiben visszautasították a válaszadást, akkor a mellette lévő házban
kérdeztem le a kérdőívet. A mintavételi alapegység a háztartás volt, azonban egy
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háztartásból csupán egy személyt kérdeztem meg. Horgos esetében a mintavételi
stratégia más típusú volt, a helyi általános iskolában osztottam szét a kérdőíveket,
melyet a magyar anyanyelvű gyerekek szülei otthon töltöttek ki. Ennek eredményeként
203 kérdőív született a három településről, a teljes mintaterületről.
Az internetes kérdőívek mind „A” típusúak voltak és összesen 314 kitöltés
érkezett. Ezek csoportosíthatóak voltak Magyarországról érkező, és Szerbiából érkező
válaszadókra.

A különböző országból való kitöltések jó összehasonlítási alapot

nyújtottak a mintaterület lakosságának véleményeivel kapcsolatban, annak eltéréseiről
a külső és belső helyzet tekintetében. A kutatás során tehát összesen 517 kérdőív került
elemzésre.
A negyedik fejezetben pedig a jogszabályi háttérnek és magának a migrációnak a
földrajzi „szintézisét” végeztem el. Az Eurostat statisztikai adatai alapján
megvizsgáltam a földrajzi egyenlőtlenségeket a benyújtott menedékkérelmek, a
Dublin III Rendelet átadásainak sikeressége, és az elismerési arány kapcsán az egyes
tagállamokra vonatkoztatva. A jogszabályi háttér kapcsán pedig annak térbeli
következményeit tártam fel. Ezek alapján kirajzolódott az Unió menekültpolitikájának
földrajzi jellemzői. Majd az eredmények alapján egy földrajzilag méltányosabb
elosztási mechanizmust határoztam meg, amely megpróbál megoldást kínálni egyes
menekültpolitikában jelentkező problémákra is.

1. FOGALMI ÁTTEKINTÉS , A MIGRÁCIÓ ÉS A MENEKÜLTEK
1. 1. A MIGRÁCIÓ FOGALMA
A migráció latin eredetű szó, mely magyar jelentése a vándorol, megy, költözik
és ehhez hasonló tartalmú szavak (RÉDEI M. 2007). A Magyar értelmező kéziszótár
definíciója szerint a migráció a népesség mozgását jelöli valamely országon belül,
vagy két ország között (JUHÁSZ J. et al. 1996).
A migráció (vándorlás) a történelem során más-más formában, léptékben és
indíttatásban, de mindig fontos szerepet játszott az emberiség életében, hiszen „a
mozgás maga az élet, korlátozása ellentétes az emberi léttel” (RÉDEI M. 2007 18.O.).
A migráció a környezetünkben végbemenő gazdasági, politikai folyamatoknak a
látható formája (RÉDEI M. 2007). A migráció egy komplex folyamat, mely számos
pszichológiai, szociológiai, gazdasági, politikai stb. tényező együttes hatásaként alakul
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ki (CASTLES, S. – MILLER, J. M. 2009) Így tehát ezen irányoknak, folyamatoknak a
felderítésével, a mögöttes ok-okozati összefüggések feltárásával mind a küldő, mind a
fogadó területeken fontos társadalmi, gazdasági, politikai folyamatokra, kérdésekre
kaphatunk válaszokat.
Jelentősége többek között, hogy a vizsgált területegységben a természetes
szaporodás vagy éppen fogyás mellett a migráció határozza meg a tényleges
népességszám-változást (KOVÁCS Z. 2007). Emellett a migráció a mobilitás csak egy
részét alkotja, a horizontális, térbeli mobilitást, mely szorosan összefügg a mobilitás
másik, vertikális összetételével (ez a társadalmi mobilitás) (KOVÁCS Z. 2007). Tehát a
vándorlás a társadalmi-gazdasági struktúra változásának egy fontos indikátora illetve
befolyásolója. (BECSEI J. 2003).
Nem egyszerű viszont megfelelő definíciót találni a migrációra. Hiszen szorosan
függ attól, hogy a tér mely elemét vizsgáljuk. A meghatározásba beletartozik az, hogy
az egyén megváltoztatja lakóhelyét, és ezt teheti időben huzamosabb ideig vagy csak
ideiglenesen, esetleg periodikusan, illetve mindeközben átléphet egy bizonyos
közigazgatási, kulturális vagy valamilyen egyéb határt, mely függ attól, hogy milyen
területegységben gondolkodunk. Lehet kontinens, Európai Unió, ország, régió, megye
és település, településrész, de akár kognitív is.
Az általános statisztikai értelmezés a települést tekinti alapegységnek, viszont
jelentős az ennél kisebb egységben, az egyes városokon belüli, más városrészbe
történő migráció is (KOVÁCS Z. 2007). A migráció meghatározásához tehát
mindenképp figyelembe kell venni az időbeliséget, valamint egy térbeli elemet is,
mely a vizsgálatunkhoz alkalmas területegység függvénye.
A migráció mindemellett egy olyan jelenség, mely rendelkezik mind pozitív, mind
negatív jellemzőkkel (ERDEI N. – TUKA Á. 2011, ÖRDÖG I. 2013) többek között
tekintve a kiinduló-, és a célország vagy a tranzitterületek társadalmát. Maga a migráns
szemszögéből is rendelkezik a migráció ilyen hatásokkal. Elérhet magasabb
jövedelmet és életszínvonalat, mely egyértelműen pozitív, de ehhez azonban
alkalmazkodnia kell a társadalomhoz, és lehetséges, hogy családját is otthon kell
hagynia hosszabb időre, mely negatívan hathat a migránsra.
1. 2. A VÁNDORLÁS TÍPUSAI
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A migrációt sok szempontból, többféleképpen feloszthatjuk (1. ábra). Az első
osztályozást Ravenstein végezte el a XIX. század utolsó negyedében. Művében a fő
szempont a távolság volt. Megkülönböztetett helyi, azaz településen belüli, kis
távolságú tehát adott országon, területegységen belüli, és nagy távolságú mozgást.
Valamint ezen kívül megalkotott két más csoportot is, a többlépcsős és az ideiglenes
vándorlást (KOVÁCS Z. 2007). Földrajzi távolság szerint is csoportosíthatjuk a
migrációt. Beszélhetünk kontinentális, és interkontinentális mozgásról, lehet
regionális, és interregionális is. Egyszerűbben a vizsgált területegységtől függően lehet
egy vándorlás belső, vagy külső. Külső abban az esetben, ha a mozgás átlépte az adott
területegység határát. Ha kontinenseken vagy országhatárokon ível át, akkor
nemzetközi migrációról beszélünk (KOVÁCS Z. 2007). A nemzetközi migráció tovább
csoportosítható letelepedésre, munkavállalási alapon történő mozgásra, ún. „postázott
munkásokra” akik magasan képzettek, illegálisan tartózkodókra, valamint menedéket
kérőkre, és menekültekre (RÉDEI M. 2007), utóbbiak igen szoros kapcsolatban állnak
egymással.
A területi lehatárolás mellett időtartam szerint is megkülönböztetünk különböző
típusú migrációkat, ezek alapján lehet ideiglenes, időszakos vagy periodikus (például
az idénymunka), és tartós vagy állandó vándorlás (amikor az egyén feladja korábbi
állandó lakhelyét) (RÉDEI M. 2007).
A megmozgatott emberek száma alapján lehet a vándorlás egyéni vagy csoportos,
illetve ha társadalmi méreteket ölt, akkor tömegvándorlás (RÉDEI M. 2007).
Törvényesség alapján két egyszerű csoportot alkothatunk, méghozzá a legális és
illegális migráns csoportokat (RÉDEI M. 2007). Viszont nemzetközileg és idehaza is
egyre elterjedtebb, és elfogadottabb az illegális migráns helyett az irreguláris migráns
kifejezés. Előbbi ugyanis hordoz egyfajta kriminalizációs, és kevésbé humánus
jelentést (nemzetközi egyezmények alapján egy ember soha nem lehet törvényen
kívüli, hiszen alapvető jogok megilletik még a szabálytalanul érkező migránsokat is)
(KAROLINY E. – MOHAY Á. 2007, ÖRDÖG I. 2013, STEPPER P. 2014).
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1. ábra: A mobilitás és a migráció felosztása
Feldolgozott irodalom alapján saját szerkesztés (2014)

William Peterson elméletében két fő kritériumot határoz meg a migráció
felosztásában. Az első a migráns motivációja. E szerint lehet a migráns „innovatív”
amennyiben a vándorlással valami újat szeretne elérni, és lehet „konzervatív”
amennyiben a küldő területen lévő állapotot, kiváltó okokat szeretné maga mögött
hagyni. A második fő kritérium a kiváltó okok. Peterson felosztásában a természet által
kiváltott vándorlás a „primitív migráció”, beszélhetünk az állam által kiváltott
„üldözött migrációról”, és „szabad migrációról” amely a vándorló szabad döntésén
alapul, például gazdasági okokból. Külön csoportként értelmezi a tömegvándorlást,
amelyet kollektív viselkedésnek nevez. (BÖCKER, A . – HAVINGA, T. 1998).
1. 3. A MIGRÁCIÓ ÉS A MENEKÜLTEK
A. Richmond két csoportra osztja a migránsokat, „reaktív” és „proaktív”
csoportokra. Menekültként tekint minden „reaktív” migránsra, (BÖCKER, A . –
HAVINGA, T. 1998), akik egy kialakuló helyzetre válaszként kezdenek menekülésbe.
E. Kunz elméletében pedig a menekültek a küldő területen jelentkező „push” faktorok
hatására indulnak útnak (BÖCKER, A . – HAVINGA, T. 1998).
A vándorlásokat alapvetően több tényező is kiválthatja. Ilyenek:
•

természeti tényezők (kevés termőföld, kifogyóban lévő ivóvízkészlet, stb.)
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•

gazdasági tényezők (alacsony fizetés, kevés munkahely, stb.) (CHISWICK, B. R.
2005)

•

politikai, vallási tényezők (bizonyos vallási, politikai csoportok üldöztetése)

•

társadalmi tényezők (a személy különböző életciklusai) (KOVÁCS Z. 2007).

Ezen tényezők elsősorban a küldő területeken jelentkeznek, így ezeket sorolhatjuk
a push vagy taszító tényezők közé.
Kunz elméletével csak részben egyezik Johansson, ugyanis szerinte a menekültek
migrációjában fontos szerepet kapnak más tényezők is. (BÖCKER, A . – HAVINGA, T.
1998). Ilyenek a befogadó célország előnyös munkaerőpiaca, magasabb fizetése,
karrierépítés lehetősége, már ott élő rokonok, ezek mind a pull vagy húzóerőkhöz
tartoznak. Ezekre épített egy modellt E.S. Lee, amelyet push-pull migrációs modellnek
nevezett el (KOVÁCS Z. 2007, RUSSEL, K. 2012).
A sikeres migrációt több tényező is hátráltathatja, például a beutazáshoz, és
munkavállaláshoz kapcsolódó jogi feltételek, a hozzáférhető információ mértéke a
célországgal és az úttal kapcsolatban, a korábban már „kitaposott utak”, amelyek
rokonok sikeres vagy sikertelen próbálkozásai, iskolázottsági szint, stb. (RÉDEI M.
2007). A push-pull modell mellett illetve, ahogy fentebb ismertettem, a modellbe is jól
illeszkedő más elméletek is léteznek a migrációra. Ilyenek a gazdasági okok, azaz a
két ország között meglévő jövedelmi, szociális juttatási különbségek, amelyet lehet
makro-ökonómiai vagy mikro-ökonómiai szempontból is vizsgálni, vagy a történelmipolitikai tényezők, amelyek igen nagy szerepet játszanak a célország kiválasztásában
(BÖCKER, A . – HAVINGA, T. 1998, RUSSEL, K. 2012), a korábban meglévő gyarmati
kapcsolat nagyon jól érzékelhető ebben az esetben (BÖCKER, A . – HAVINGA, T. 1998,
RUSSEL, K. 2012). A „közösségi-társadalmi faktor” esetében pedig a már a
célországban jelenlévő rokonok, ismerősök játszanak fontos szerepet, amely egyfajta
lánc-migrációt is elindíthat a rokonok között a célországba (BÖCKER, A . – HAVINGA,
T. 1998).
A dolgozat központi témája a menekültek és az illegális határátlépés. Viszont ezt
az „állapotot” és „történést” a származási országban fellépő üldözés előzi meg,
amelyre mintegy válaszként kényszer hatására menekülésbe kezd az illető. Mégis a
menekülés az üldözéssel közel egy időben alakulhatott ki a történelem során, hiszen
menekülni természeti katasztrófák esetén is kényszerült és kényszerül a mai napig az
ember (TÓTH J. 1994). Míg az üldözés mögött csak társadalmi / antropogén illetve
politikai háttér állhat, addig a menekülés mögött a természet is. E kettő viszont gyakran
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összefonódhat (TÓTH J. 1994). Gondoljunk csak arra, hogy az ember milyen
nagymértékben változtatja meg már hosszú évtizedek óta a környezetét. Melynek
eredménye az üvegházhatás erősödése például, amely közvetetten akár menekülés
megindulásához is hozzájárulhat.
Az ENSZ meghatározott néhány elsődleges taszító faktort, mely kiválthatja a
menekülést. Ezek az emberi jogok megsértése, a kisebbségek fenyegetettsége,
háborúk/polgárháborúk, kirekesztés, marginalizáció, környezeti gondok, gazdasági
kilátástalanság (CSERESNYÉS F. 1999).
Nem csak a vándorlás típusait, de a vándorlókat és ezen belül a menekülteket is
csoportosíthatjuk (2. ábra), és akár megjelenésük szerint időrendbe is „sorolhatjuk
őket”. Az első ilyen nagy migráns csoport a birodalmak széteséséhez, nemzetállamok
létrejöttéhez, vallási/etnikai homogenizációhoz köthető, ők a politikai menekültek.
A globalizáció következtében a kialakuló centrum-periféria viszonyok hatására a
periféria államai nem tudták a megfelelő közszolgáltatásokat ellátni (víz,
egészségügy), főleg a vidéken, így országon belüli úgynevezett szegénységmenekültek vándoroltak a városokba, amely fokozott városodást, a városokban pedig
slumosodást váltott ki. Hasonló okokra vezethető vissza a centrum elszívó hatása,
amely a periféria, és félperiféria országaiban a fiatal értelmiségi réteg elvándorlását
jelenti, azaz a „brain-drain”. Az „agyelszívás” valamint a szegénység-menekülteket
nevezzük együtt gazdaság-menekülteknek. Legújabb keletű a környezet túlterhelése,
csökkenő termőterület, globális felmelegedés hatására jelentkező környezeti menekült.
Ezen csoportok elkülönítése a gyakorlatban igen nehéz, gyakran több ok is
közrejátszik a vándorlásban (CSERESNYÉS F. 1999).
A menekülés a migráció egy típusa, mely általában valamilyen kényszer hatására
jön létre. Egy fennálló helyzetre adott válasz, az emberi erőforrás mozgása. A
menekülés során jóval kisebb az egyén mozgástere magát a vándorlást tekintve, hiszen
azt a külső tényezők, külső befolyásoló erők sokkal inkább behatárolják (TÓTH J.
1994). Nem egyszerű viszont az említett okokat elkülöníteni egymástól, a migráció,
így a menekülés megindulásában, mint már korábban említettem, több kiváltó tényező
is közrejátszhat (BÖCKER, A . – HAVINGA, T. 1998, ÖRDÖG I. 2013). Ezért a kényszerű
és az önkéntes migráció közötti „választóvonal” sem fix és egyértelmű.
A Genfi Menekültügyi Konvenció definíciója így hangzik a menekültekről:
A menekült olyan személy, aki faji, vallási, nemzetiségi okok, bizonyos társadalmi
csoporthoz tartozása, politikai meggyőződése miatti üldöztetése vagy az üldözéstől
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való megalapozott félelme miatt kényszerül elhagyni hazáját, és oda nem is
szándékozik visszatérni (CSERESNYÉS F. 1999).

2. ábra: A menekülők csoportosítása.
Feldolgozott irodalom alapján saját szerkesztés (2014)

A menekültek csoportjának meghatározására elengedhetetlen volt egy általánosan
elfogadott fogalom meghatározása. Ehhez viszont meg kellett teremteni a megfelelő
szervezeti, és egyeztetési kereteket, amelyek messze túlmutatnak a nemzeti, de még a
Közösségi szinten is.
Ugyanakkor, az irreguláris migránsok, - a migráció e fajtája szoros kapcsolatban
van a meneküléssel, - gyakran komoly biztonságpolitikai kockázatot jelentenek.
Jelentsen ez katonai, politikai, gazdasági, szociális vagy környezeti biztonságot
(STEPPER P. 2014), mely a 2001-es terrorcselekmények után még inkább előtérbe
került (BENDEL, P. 2005, KAUNERT, C. 2009, STEPPER P. 2014), 2015-ben pedig nem
hagyható figyelmen kívül az Iszlám Állam terrorszervezet nyújtotta fenyegetettség
sem.
A menekültmigráció illegális tevékenységek melegágyává is válhat, amennyiben
a menekülő hamis okmányokkal érkezik, hamis vízumra tett szert, illetve a hatalmas
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problémát jelentő embercsempészettel összefüggésben (PÓCZIK SZ. 2008). Ez 2009ben már több halálos áldozatot követelő tragédiába torkollott, amikor 18 koszovói
személy próbált átjutni Magyarországra szabálytalanul, a Tiszán keresztül Szeged
közelében, és amelynek következtében többen a folyóba fulladtak [1].
2015-ben pedig a szíriai útlevél vált népszerűvé az EU-ba igyekvők között (1.kép).

1. kép: Szíriai útlevél "rendelési" lehetőség
Forrás: facebook.com

Így e tekintetben is szükséges, de egyben nehéz is a valóban biztonságpolitikai
veszélyt jelentő, és a valódi menekültek közötti különbségtétel, erre azonban nemzeti
szinten túlmutató együttműködésre van szükség.

2. NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR
Az egyre nagyobb területeket érintő politikai, gazdasági konfliktusok, természeti
veszélyek okán a menekülők hatékony védelme csak országokon átívelő egységes
tekintetben vihető végbe (TÓTH J. 1994). Ehhez nemzetközi együttműködések
kellenek. Ez nem egyszerű, hiszen meg kell találni a kényes egyensúlyt az egységesítés
és a megőrzött nemzeti szuverenitás tekintetében, úgy, hogy megóvásra kerüljenek a
menekülők és a célország érdekei is. A téma érzékenysége és összetettsége miatt a
jogfejlődés ezen a területen különösen lassan haladhatott az elmúlt évtizedekben
(TÓTH J. 1994).
2. 1. NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOK, AJÁNLÁSOK
A kezdetleges nemzetközi egyezmények mind a Népszövetség idejében mind az
ENSZ-ben (1951-ig) született egyezmények meghatározták, hogy a védelmet mely
csoportokra vonatkoztatva biztosítják. Ezek a dokumentumok mindig egy bizonyos
menekülthullámra adott ad-hoc válaszok voltak. Ilyen volt az 1930-as években a
spanyolországi menekültek, vagy a németországi nácizmus elől menekülők esete is
(TÓTH J. 1994).
Majd a XX. század közepén, hidegháborús környezetben született meg, az ENSZ
illetve az UNHCR (ENSZ - Menekültügyi Főbiztosságának Hivatala) égisze alatt a
Genfi Menekültügyi Konvenció. A Genfi Konvenció több szempontból is igen jelentős
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a menekültügy szempontjából. A dokumentumot 1951 júliusában hirdették ki, és 1954.
április 22-én ratifikálták (CSERESNYÉS F. 1999, KAUNERT, C. 2009). Mondhatni, ez a
menekültügy legfontosabb dokumentuma [2]. A Konvencióhoz a 2011. április 1-i
állapot szerint 144 ország csatlakozott [3]. Az ilyen nagyfokú elfogadáshoz az is
hozzájárulhatott, hogy az egyezmény nem foglalkozik a menekültkénti elismerés
eljárásával, nem részletezi annak menetét, így ebben megmarad az aláíró országok
szuverenitása (TÓTH J. 1994).
Az Egyezmény először alkalmaz nemzetközileg elfogadott definíciót a
menekültekkel kapcsolatosan, és összefoglalja a menekültek jogait is, miszerint az
elismert menekült élvezzen ugyanolyan jogokat, mint a fogadó ország állampolgára,
és már ekkor kitér a non-refoulement elvre, azaz, hogy az érkező menekülőt kérelem
benyújtása esetén nem lehet visszaküldeni származási országába, vagy olyan területre,
ahol üldöztetésnek lenne kitéve (CSERESNYÉS F. 1999).
A dokumentum 1. cikkének A(2) pontja tartalmazza a már fentebb ismertetett
menekült fogalmat (3.ábra). Az Egyezmény viszont ekkor még csak azokat ismerte el
menekülteknek, akik 1951. január 1-je előtt bekövetkezett esemény miatt
kényszerültek menekülésre. [4] Valamint a B(1) pontban két lehetőség állt az aláíró
felek között. Vagy alkalmaztak földrajzi korlátozást, ebben az esetben csak Európában
történt eseményeket vettek figyelembe, vagy a bárhol máshol történtekre is
érvényesítették az Egyezményt. Az időbeli, és a földrajzi korlátozást az 1967. évi new
yorki Jegyzőkönyv szüntette meg. [5]

3. ábra: A menekültek definíciójának elemei a Genfi Konvenció alapján
Saját szerkesztés (2014)
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E két dokumentumra alapozva az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala
(UNHCR) 1977-ben adott ki egy kézikönyvet, melyben a menekültüggyel kapcsolatos
fogalmakat, az eljárás követelményeit írja le (CSERESNYÉS F. 1999).
A Kézikönyv az 1951. évi Konvenció valamint az 1967. évi Jegyzőkönyv
tapasztalatai alapján ad segítséget, és iránymutatást a menekültként való elismeréshez,
és az értelmezésekkel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. Így a menekültügyben
dolgozók, a hatóságok, szervezetek számára mindenképp hasznos dokumentumnak
bizonyul, ám semmilyen kötelező érvénye nincs, az egyes esetekben akár el is
térhetnek, ki is bővíthetik a Kézikönyv értelmezését.
2. 2. AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTPOLITIKÁJA
Az Európai Unióról szóló Maastrichti Szerződés, amely 1993. november 1-jén
lépett életbe, foglalkozik a menekültüggyel is. Létrehozta az Unió három pillérjét, a
menekültpolitika a bevándorlással együtt a harmadik pillérbe került. (CSERESNYÉS F.
1999). A menekültügy viszont nem maradt sokáig a harmadik pillérben. Az Unió
felismerte, hogy ez szélesebb körű egyeztetéseket és megoldásokat sürgető probléma
és az ügy az egész Unió területét érinti (NAGY, B. 2004), hiszen és elsősorban a nyugati
országok a menekülők egy fontos célterülete (1. térkép).

1. térkép: A menekülők átlagos száma Európa egyes országaiban (2008-2013)
Forrás: UNHCR. Saját szerkesztés (2014)
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2.2.1. A Közös menekültügyhöz vezető legfontosabb sarokkövek
A bevándorlásügy az 1990-es évektől egyre nagyobb hangsúlyt kapott a politikai
pártok programjában és a közgondolkodásban a nyugat-európai országokban. A
jobboldali pártok előretörése véget vetett a korábbi liberális bevándorláspolitikának,
amellyel csökkent ugyan a menedékkérők, megnőtt viszont az illegális bevándorlók
száma (JAGUSZTIN T. – BODNÁR G. 2008). Ebben az időszakban született meg néhány
új, menekültügyhöz kapcsolódó, szigorító jogszabály.
A dublini rendeletet (Dublin I) 1990 júniusában írták alá. A célja hivatalosan a
rövidebb várakozási idő biztosítása a kérelmezőknek, valamint megakadályozása
annak, hogy egy menedékkérő több államban is kérelmet nyújtson be (CSERESNYÉS F.
1999, THIELEMANN, E. 2008, KAUNERT, C. 2009). Az egyezmény az eljárásban
illetékes ország meghatározásának rendjét tartalmazza. A kérelem elbírálásában az az
állam lesz illetékes, amely területén a kérelmező rendelkezik családtaggal, vagy azon
ország, amelyben a kérelmező tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az a
tagállam mely területére szabálytalanul érkezett, vagy az az ország, ahol benyújtja
kérelmét, vagy, amely humanitárius okokból elvállalja az eljárás lefolytatását. Az
állam kijelölése az előzőekben ismertetett pontok sorrendjében történik (CSERESNYÉS
F. 1999). Magyarország szemszögéből ez mindenképp fontos, jelenlegi Unión belüli
földrajzi helyzetéből adódóan, hiszen külső határral rendelkező országként a
menekülők jelentős számban itt érintkeznek először az EU területével szabálytalanul
átlépve a határt.
A „londoni határozatok” 1992 novembere és decembere között a migrációért
felelős miniszterek tanácskozásán született meg (CSERESNYÉS F. 1999). A túl sok
menedékkérő, és az emiatt túlzottan hosszas eljárás okán a határozat összegzi a
nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmeket. Így létrehozza a gyorsított menedékjogi
eljárást. Az eljárás során nem a teljes körű tartalmi felderítésre törekszik az elbíráló,
hanem a megalapozatlanság tényére. Nyilvánvalóan megalapozatlannak tekinthető
egy kérelem, ha az elmondottak nem állnak összefüggésben az anyaországban lévő
helyzettel, hiteltelen, hiányos kérelem, amelyben nincs utalás a félelem, üldöztetés
meglétére, illetve nem tartalmaz egyéni körülményeket, vagy csak az ország egy
bizonyos részén megjelenő üldöztetésre hivatkozik (ez esetben elvárható lenne, hogy
az ország más, biztonságos területére meneküljön). Okmányhamisítás, hamis tények
erőltetése, indokolatlanul későn beadott kérelem (pl. a kiutasítási eljárás során) szintén
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megalapozatlanná teszik a kérelmet (CSERESNYÉS F. 1999). A londoni határozatok
foglalkozik a biztonságos harmadik ország elvével is. Biztonságos országnak számít
az, ahol az élethez és a szabadsághoz való jog nem sérül, ahol az illető nem lenne
kitéve embertelen és durva bánásmódnak, valamint amely ország tiszteletben tartja a
vissza nem térítési elvet (non-refoulement elv) [6].
A következő fontos állomás az Amszterdami Szerződés megszületése volt,
amelyet 1997 októberében írtak alá, és 1999. május 1-jén lépett hatályba. Ez a
szerződés emelte be a bevándorlásügyet, és a menekültpolitikát az első pillérbe, és tette
az uniós jogrend részévé a schengen-acquist (CSERESNYÉS F. 1999, NAGY B. 2004).
Az Amszterdami Szerződés aláírása után, 1999-ben az Európai Tanács elfogadta
a Tamperei Programot az 1999 – 2004 közötti időszakra [7] (BENDEL, P. 2005). A
program lefektette a közös menekültügy alapjait, és elhatározta a Közös Európai
Menekültügyi Rendszer (KEMR) létrehozását. Kimondták, hogy az illegális és a
legális migráció csak együtt kezelhető, és szükséges a harmadik országok polgáraival
szemben a tisztességes bánásmód, az integrációjuk, valamint az együttműködés a
kibocsátó és a tranzit országokkal [8].
A következő ötéves program a Hágai Program volt (BENDEL, P. 2005, MOLNÁR T.
2013, STEPPER P. 2014), amelyet az Európai Tanács 2004 novemberében fogadott el
és vele megkezdődött a Közös Menekültügyi Rendszer második szakasza. Az első
szakasz irányelveket tartalmaz, a második szakasz pedig egységes eljárást és egységes
menedékjogi jogállást ír elő [8]. A Program célja az volt, hogy a második szakasz 2010
vége előtt elfogadásra kerüljön [9]. A Hágai Program a migrációs áramlás
igazgatásának négy fő összetevőjét határozta meg, amelyet később a Bizottság egy
közös programba sorolt a 2007-2013 közötti időszakra (MOLNÁR T. 2013). Így jött
létre a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása, röviden Szolid Alapok.
Amely 4 pillérből állt: Európai Integrációs Alap; Európai Visszatérési Alap; Európai
Menekültügyi Alap (2. térkép); Külső Határok Alap [10]. Ennek értelmében 2009
decemberében hatályba lépő Lisszaboni Szerződés célja szintén immáron az, hogy a
minimumszabályok helyett egységes szabályokat, eljárásokat tartalmazó rendszer
kerüljön kialakításra. [9] (LÉONARD, S. – KAUNERT, C. 2011).
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2. térkép: A Menekült Alap forrásai egy menekülőre számolva (2013)
Forrás: Eurostat. Saját szerkesztés (2014)

A 2010 – 2014-es időszakra szóló Stockholmi Program negyedik prioritása
foglalkozik a szigorú határellenőrzés, és az illegális migráció ügyével, az ötödik
prioritás pedig kiemeli a KEMR létrehozásának szükségességét. [8]
Az Európai Unió menekültügyéhez igen szorosan kapcsolódik a már korábban is
említett, de részletesen nem ismertetett Schengeni Egyezmény. Az egyezményt 1985ben írta alá a luxemburgi Schengenben öt állam (Belgium, Hollandia, Luxemburg,
Franciaország,

Német

Szövetségi

Köztársaság).

Az

egyezmény

a

közös

határszakaszok fokozatos megszüntetéséről rendelkezik, emellett célja a közrend,
közbiztonság védelme, a határon átnyúló bűnözés elleni fellépés, illetve az illegális
bevándorlás megakadályozása is. Az 1990-ben aláírt Schengeni Végrehajtási
Egyezmény (SVE) pedig életképessé tette, meghatározta a megvalósításának
folyamatát (CSERESNYÉS F. 1999). Az egyezmény értelmében a belső határok bárhol
átléphetők, a külső határokat pedig szigorúbb ellenőrzés alá vonják, ezáltal a
„zöldhatár” ellenőrzését is meg kell erősíteni (CSERESNYÉS F. 1999), viszont a
szükséges létszámot, a felhasznált technikát, ismerve a főbb tendenciákat a tagállamok
maguk döntik el (LUKÁCS É. – KIRÁLY M. szerk. 2001). A külső határok ellenőrzését
a tagállamok nemzeti hatáskörben és saját jogszabályaik szerint végzik. Az ellenőrzés
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hatékonyságába bele tartozik viszont az is, hogy a tisztességes szándékkal érkezők
minél kevesebbet tapasztaljanak az ellenőrzések viszontagságaiból. Amennyiben az
ellenőrzés nem zajlik hatékonyan, akkor a belső határokon az ellenőrzés akár vissza is
állítható (LUKÁCS É. – KIRÁLY M. szerk. 2001). Viszont ez más esetekben is
megtehető, hivatkozva a közrendre, közbiztonságra, de például a 2008-as osztráksvájci közös rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokság idején Ausztria ideiglenesen
visszaállította a határellenőrzést (3. térkép) [11].
Ma az Egyezmény tagja több nem EU-s tagállam is (Norvégia, Izland, Svájc,
Liechtenstein), illetve több tagállam még nem tagja a zónának (Horvátország,
Bulgária, Románia, Ciprus), valamint két ország (Írország, Egyesült Királyság) csak a
rendőri együttműködésben vesz részt [12].

3. térkép: A Schengeni övezet országai
Forrás: ec.europa.eu

Az Egyezmény említett céljainak tökéletes kiszolgálója a Schengeni Információs
Rendszer (Schengen Information System – SIS). Amelynek kiépítése több mint 160
millió euróba került a térségben [13]. A SIS egy hatalmas zárt informatikai rendszer,
működését pedig 1995. március 26-án kezdte (JAGUSZTIN T. – BODNÁR G. 2008).
Három részből áll: a kommunikációs hálózatból, a központi rendszerből, és a nemzeti
rendszerből.
A SIS második generációja (SIS II) 2013. április 9-én kezdte meg működését,
amely már ujjlenyomat, fénykép kezelésére is alkalmas [13].
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Szintén fontos momentum a Frontex (Európai Unió Külső Határain Való Operatív
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség) 2005. május 1-jei létrejötte.
A Frontex varsói székhelyű intézmény, és a külső határokkal rendelkező tagállamok
számára nyújt operatív támogatást bizonyos helyzetekben. Részt vesz a nemzeti
határőrök kiképzésében, közös képzési szabványokat határoz meg. Az ügynökség
felelősségébe tartozik a gyorsreagálású határvédelmi csapatok (RABIT – Rapid
Border Intervention Teams) felállítása, és tagjai számára képzés, gyakorlatok
megszervezése. Amennyiben a tagállam nem tud hatékonyan fellépni, úgy kérésre a
Frontex RABIT egységet küld bizonyos időtartamra az érintett határrészre (JAGUSZTIN
T. – BODNÁR G. 2008).
Mind a Schengeni Egyezmény, mind a Frontex igen fontos szerepet játszik a
menekültek, valamint az irreguláris határátlépők esetében is. Előbbi kettős tekintetben,
hiszen a schengeni övezet külső határain megerősített határőrizettel néz szembe a
szabálytalanul belépni készülő, ami nagyon megnehezíti a sikeres átlépést a
„zöldhatáron”. Viszont, aki sikeresen átjutott vagy elismert menekült-státusszal
rendelkezik már, számára a schengeni határok szinte korlátlan utazást kínálnak az Unió
nyugati tagállamai felé, amellyel a migráns tartózkodása nehezen követhető.
Fontosnak tartom mindemellett hangsúlyozni az illegális migráció, valamint a
legális bevándorlás közötti összefüggést. 2009 után miután egyes balkáni országok
vízumkötelességét eltörölték az Unió felé, egyre többen érkeztek menedékjogi
kérelemmel. Válaszul a hatóságok meggyorsították a kérelmek elutasítását, ezzel
viszont a valódi menekülők kerültek negatív helyzetbe (ÖRDÖG I. 2013). Más a helyzet,
ha a legális beutazási követelmények szigorítása következik be. Ez a tiltott
határátlépések számát növeli, és ez által megnő a menedékkérők száma, - hiszen ilyen
módon „legalizálhatják” tartózkodásukat az országban, legalább az eljárás idejére –
ezt már a nemzetközi szakirodalom is megemlíti (BÖCKER, A . – HAVINGA, T. 1998).
Tehát a legális bevándorlás szorosan összefügg az irreguláris bevándorlással, amely
viszont a menekülőkkel áll szoros kapcsolatban. Változtatás az egyik területen
változást indukálhat a másik szakpolitikában. Ki kell hangsúlyozni azonban, hogy a
menekültügy emberi jogi és szolidaritási kérdés, míg a bevándorlásügy maga
haszonelvű, a kettőt nem szabad egymással összekeverni (NAGY B. 2004).
Az ismertetett intézmények, programok, jogszabályok és tények fontos szerepet
játszottak a menekültpolitika mai helyzetének kialakításában.
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2.2.3. A Közös Európai Menekültügyi Rendszer napjainkban
A

menekültpolitikát

érintő

legfontosabb

jogszabályok

a

közelmúltban

megváltoztak, vagy a közeljövőben változnak meg, így fontos változásokon megy
keresztül az Unió e tekintetben.
A 439/2010/EU rendelettel 2010. május 19-én létrehozta az Európai Parlament és
az Európai Unió Tanácsa az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt máltai
székhellyel (MOLNÁR T. 2013, STEPPER P. 2014), azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a
KEMR megvalósításához, közelítse a tagállamok gyakorlatát egymáshoz, valamint
segítséget nyújtson a különösen nagy terhelésnek kitett tagállamoknak, illetve
segítséget nyújt minden olyan jogszabály kidolgozásához, amely a menekültügyet
érinti. Segíti a tagállamok közötti információcserét, és a legjobb gyakorlatok
azonosítását, terjesztését. Pártatlan, és releváns információkat ad a származási
országok helyzetéről, valamint támogatást nyújt a tagállamok menekültügyben
illetékes hivatalai állományának képzésében.
2013. június 26-án elfogadott 2013/32/EU irányelv a menekültügyi eljárásokról
szól, és 2015. július 21-én lép életbe. Az előző irányelv szabályai nem voltak
egyértelműek, lehetővé tette a tagállamok számára saját szabályaik megtartását, még
ha ez nem is volt elég az irányelvek teljesítéséhez. Az új irányelv egyértelmű
szabályokat fektet le, hogy a menedékkérő gyors és hatékony kérelmet tudjon beadni,
és az eljárás sem lesz hosszabb, mint 6 hónap. Az Unió tervei szerint ez megtakarítást
jelent majd az államháztartások számára, és egy hatékonyabb rendszert jelent majd
mind a hatóságoknak mind a kérelmezőknek [14] (MOLNÁR T. 2013).
A befogadási feltételekről szóló irányelv (2013/33/EU) szintén 2015. július 21-től
alkalmazandó. Az egyik legfontosabb eredménye, hogy először szabályozza
részletesen a menedékkérők őrizetbe vételének szabályait. Felsorolja az őrizetbe vétel
lehetséges okait, valamint korlátozza a kiskorúak fogva tartását. Ezeket a
szabályozásokat már az UNHCR is kifogásolta korábban, és javasolta az EU-nak a
szabályok módosítását [14] (MOLNÁR T. 2013). A korábbi irányelv szabad mozgási
jogot biztosít a kérelmező számára a fogadó tagállam területén (KAUNERT, C. 2009),
ezt természetesen az aktuális irányelv is rögzíti. Ugyanakkor a befogadási
minimumszabályok bár elfogadásra kerültek, különbségek vannak a tagállamok
között, amelyek a célterület kiválasztásában további egyenlőtlenségeket okozhatnak,
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különösen, ha a Dublin III Rendelet szabályait is figyelembe vesszük (LÉONARD, S. –
KAUNERT, C. 2011).
A kvalifikációs irányelv meghatározza a nemzetközi védelem biztosításának
feltételeit. Az előző irányelv (2004/83/EK) minimumszabályai túl általánosak voltak,
így kérelmek elismerésében nagy különbségek mutatkoztak. Erre az ENSZ
Menekültügyi Hivatala is felhívta a figyelmet, néhány beszédes adattal. 2009-ben a
szomáliai menekültek befogadási rátája 4% és 93% között mozgott! Az afgán
menekültek esetében a két legnagyobb befogadójuk esetében ez a ráta az Egyesült
Királyságban 41%, míg Görögországban 1% volt. Azonban fontos eredménye volt,
hogy kibővítette a Genfi Konvenció értelmezését, és akik kívül esnek a klasszikus
meghatározáson, de védelemre, szorulnak, számukra megalkotta a kiegészítő védelmet
az irányelv (KAUNERT, C. 2009). Javasolta az UNHCR azt is, hogy a menekültként
elismertekhez hasonlóan, az ideiglenes, kiegészítő védelmet szerzett egyéneknek is
joguk legyen a munkavállaláshoz, integrációs programokhoz, valamint felhívta a
figyelmet, hogy az esetükben is hosszabb időtávban fennállhat az a tény, és ok, ami
miatt elhagyni kényszerültek hazájukat (UNHCR, 2010). Részben ezekre reagálva
lépett életbe 2013. december 21-én az új kvalifikációs irányelv (2011/95/EU). Amely
nagymértékben közelíti a nemzetközi védelem kedvezményezettjeinek (menekültek,
illetve kiegészítő védelemben részesítettek) biztosított jogokat, lehetőségeket a
munkavállaláshoz, egészségügyi ellátáshoz, valamint meghosszabbítja a kiegészítő
védelmet szerzett személyek tartózkodási engedélyét is.
2014. január 1-jén lépett hatályba a 604/2013/EU rendelet, amely a kérelem
megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározásáról szól. Ez a Dublin III rendelet, és
a 343/2003/EK rendeletet (Dublin II rendelet) váltja fel. A rendelet garantálja, hogy a
visszafordítást elrendelő határozat ellen fellebbezési lehetősége van a kérelmezőnek,
és amely fellebbezés elbírálásának időtartamára az adott személy az érintett ország
területén maradhat, és őrizetbe is csak akkor vehető, ha a szökés veszélye áll fenn. Az
UNHCR megjegyzése szerint, Unió szerte a kérelmek végkimenetelének
eredményessége változik, nem egységes. Valamint az egyes országok sem
rendelkeznek ugyanolyan kapacitásokkal az elbíráláshoz. Javaslata szerint fel kell
függeszteni a Dublini Rendeletet, és mellette segíteni a tagállamokat a saját rendszerük
fejlesztésére egy közös, standard szintre (UNHCR, 2010). A dublini rendeletek
egyértelmű pozitívuma, hogy megszüntette, hogy egy menedékkérő az EU több
tagállamában is menedékkérelmet nyújtson be, illetve, hogy az egyik tagállam a másik
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tagállamba küldje anélkül, hogy megvizsgálná a kérelmet (LÉONARD, S. – KAUNERT,
C. 2011). Bár ez utóbbi kitétel több esetben nem teljesül, nézve Görögország esetét
például.
Az új Eurodac-rendelet 2015. július 20-tól alkalmazandó, és a 2725/2000/EK
rendeletet váltja fel. Az Eurodac megkönnyíti a kérelem elbírálásáért felelős tagállam
meghatározását, azzal, hogy amikor valaki menedékjog iránt folyamodik, akkor
minden országban ujjlenyomatot vesznek tőle, amit egy központi rendszer tárol [14].
A 2014-2020-as finanszírozási ciklusban a korábbi Szolidaritás és a migrációs
áramlások igazgatása keretében létrejött alapokat felváltja a Menekültügyi, Migrációs
és Integrációs Alap (Asylum, Migration and Integration Fund – AMIF). Keretében
összesen 3,137 milliárd euró áll rendelkezésre, melyből 2,752 milliárd euró a
tagállamok nemzeti programjaiban használható fel [15]. A tagállamoknak a
pénzösszegek 20%-át a legális migráció népszerűsítésére, és a bevándorlók
integrációjára kell fordítani, míg további 20%-ot a menekültügyi cselekvésekre kell
elkülöníteniük, és ettől csak részletes és alapos indoklással térhetnek el [15]. Az Alap
4 fő specifikus céllal rendelkezik (4. ábra). Az első a menekültügy, amely a KEMR
erősítéséhez, és fejlesztéséhez járul hozzá. A következő a legális migráció és
integráció, a harmadik a visszatérés, a re-migráció, a negyedik pedig a szolidaritás,
amely azon tagállamokat érinti, akik menekültügyi rendszere különösen nagy
terhelésnek van kitéve. [16] A támogatás projektalapon, társfinanszírozással történik,
az alapból hozzáférhető összegek pedig a kérelmezők száma alapján kerülnek
folyósításra (ERDEI N. – TUKA Á. 2011).
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4. ábra: A Menekültügyi, Migrációs, és Integrációs Alap specifikus céljai
Forrás: ec.europa.eu. Saját szerkesztés (2014)

Szintén az aktuális ciklus egyik fontos forrása hazánk szempontjából a
Belbiztonsági Alap (Internal Security Fund – ISF), és annak is a Határok aleszköze
(ISF-Borders). Ugyanis ez az a pénzeszköz, amely a külső határok ellenőrzését,
védelmét támogatja, és amelyben összesen 2,76 milliárd euró áll rendelkezésre a
tagállamok számára. [17]
Az elmúlt évek új irányelvei és rendeletei által a 2013-2015 közötti időszak egy
fontos pont a Közös Európai Menekültügyi Rendszer szempontjából. Hiszen beépültek
a Rendszerbe olyan elemek, amelyeket egy külső, független szervezet, az UNHCR
javasolt, valamint a KEMR egyre jobban meghatározza, és egyre szűkülő keretet ad a
nemzeti szabályozás számára, így egyre kisebb a mozgástér, a tagállamok közötti
különbség a menekültügyi rendszerek között. Viszont fontos megemlíteni, hogy az
eljárás, és a döntéshozatal még mindig tagállami kézben van, amely továbbra is
jelentős különbségeket takarhat (ÖRDÖG I. 2013). Más-más kezelést igényel egy
célország a menekültügyet illetően, és mást egy tranzitország (ÖRDÖG I. 2013). E kettő
viszont szorosan összefügg, így emiatt is indokolt a rendszer további ám némileg
differenciált egységesítése. Illetve ami ezzel nem változik számottevően, az a
tagállamok bérszínvonala, az életszínvonal, és a befogadó készség. Ezek pedig szintén
igen erősen meghatározhatják a menekültek végső célországát.
A 2015-ben Európára zúduló migrációs áradat európai szinten is válaszokért kiált.
Az Európai Bizottság a 2015. májusi európai migrációs agendában a felelősség
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szétterítésére, a szolidaritásra hívja fel a figyelmet. A szöveg a Földközi-tengeren
húzódó útvonalra helyezi a hangsúlyt. A Balkán-félszigetet érintő irányról ekkor még
kevés szó esik. Hangsúlyozza a Bizottság, hogy legális beutazást kell lehetővé tenni
az Unióba, párhuzamosan a külső határok megerősítésével (EURÓPAI BIZOTTSÁG,
2015). Viszont a korábban ismertetett Dublin III Rendelet egyértelműen az irreguláris
határátlépésre, és a regisztráció elkerülésére ösztönzi a menekülőket.
Ebben a dokumentumban mutatta be a Bizottság az első kvótás elosztási tervezetét
a tagállamok között, amelyet később még részletezek. A tagállamok viszont nem
fogadták el a kötelező kvótákat. A Bizottság hangsúlyozza a uniós szintű megoldás
sürgősségét és az uniós politika felülvizsgálatát (EURÓPAI BIZOTTSÁG, 2015).

3. EGY TRANZITTERÜLET HELYI LAKOSSÁGÁNAK VÉLEMÉNYE
Az előző fejezetben ismertetett jogszabályi fejlődés alapvetően határozza meg a
menekültügyi politikát. Illetve a jog a megfelelő eszköz a kívánt cél eléréséhez a
menekülthelyzetet tekintve.
Egy-egy ország esetében azonban nagyon fontos szempont (kellene, hogy legyen)
a lakosságának a véleménye. Ez alapján alakíthatja ki az Unió és utána minden
tagállam a saját részletes stratégiáját. Természetesen nem engedhető meg, hogy
minden egyes kérdésben a lakosság hozzáállása alapján döntsön a hatalom. A
menekültügyet illetően a védelem nyújtásának szükségessége például egy ilyen
kérdés. Uniós szinten egyértelműen nemzetközi védelmet kell nyújtani annak, aki erre
szorul. A tagállamok közvéleményében, korábbi tapasztalataiban jelentős különbségek
lehetnek-e kérdésben. Így amennyiben ezt a tagállam döntéshozói figyelembe veszik,
dönthetnek kevesebb személy befogadásáról is, akár a kvótás rendszer keretében, a
kvóták kereskedelmével, amelyet a következő fejezetben ismertetek.
A közvélemény megismerése tehát kulcsfontosságú. Ilyen kutatást végeztem 2014
nyarán illetve őszén, valamint 2015 tavaszán Magyarországon. A legfontosabb
eredményeket pedig ebben a fejezetben közlöm.
2014 nyarán végzett kutatásom során Röszke és Mórahalom térségének
menekültellenességét is próbáltam felmérni.
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A kérdőívben szereplő 6 állítás alapján megpróbáltam felállítani a válaszadók
között 5 csoportot azok alapján, hogy mennyire értenek egyet az egyes állításokkal (1
= egyáltalán nem 5= teljes mértékben). A kérdések a következők voltak:
Mennyire ért Ön egyet az alábbi kijelentésekkel:


"Hamarosan egy befogadó állomás épül településünkön!"



Az illegális bevándorlókat ki kell toloncolni az országból, amilyen
gyorsan csak lehet.



A

menekültek

beilleszkedése

érdekében

szükséges

számukra

munkahelyek, és szállás biztosítása.


A bevándorlók huzamosabb tartózkodása konfliktusokat szülne a
településén.



Az elismert menekültek ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a
magyar állampolgárok.



Az eltérő kultúrájú embereknek nincs helye a településünkön.

Az első, a harmadik és az ötödik kérdéseket nevezhetjük „pozitív” kérdéseknek
is, hiszen amennyiben a válaszadó ezekkel inkább egyetért, vagy teljesen egyetért
akkor kevésbé mondható menekültellenesnek. Míg a másik három kérdés esetében ez
pont fordítva áll fenn. Így a „negatív” kérdések válaszainak átkódolása után 5
csoportot állítottam fel. Amennyiben az adott kérdésre nem érkezett válasz az illetőtől,
vagy arra nem tudommal felelt, ezeket az értékeket töröltem az adattáblából, hogy az
átlagot ne befolyásolják. Majd átlagszámítás útján, akik átlaga 1-2,49 között volt, őket
helyeztem a menekültellenesek csoportjába. A 2,5-3,5-es átlaggal bírókat a semlegesek
közé soroltam. Viszont az adatok elemzésekor azt tapasztaltam, hogy a válaszadók egy
csoportja erőteljesen nem ért egyet a negatív kérdésekkel, ugyanakkor elutasítja a
pozitív kérdéseket. Amennyiben a 3 negatív, és a 3 pozitív kérdésekre adott válaszok
átlagának hányadosa nagyobb volt, mint 1,5, abban az esetben a semleges kategóriából
„kiemelve” őket, alkottam meg a látens menekültellenes csoportot. A megmaradt
semleges kategóriából azon válaszadók esetében, akik válaszai között volt 1-es, és 5ös (tehát a két szélsőérték is) a válaszok között, alkottam meg a differenciált
viszonyulók csoportját. Akik pedig továbbra is megmaradtak a 2,5-3,5-es átlag között
alkották a semleges csoportot. A 3,51-5 közötti átlagúak pedig a befogadó csoportba
kerültek.
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Ezek alapján, a mintaterület magyarországi területén a menekültellenes
kategóriába sorolható 42,86% (5. ábra), mely alátámasztja a korábbi vizsgálatok
eredményét. Ami a társadalmi hátteret érinti, az átlagéletkor az menekültellenesnek
titulált kategóriában 44,5 év. Látens menekültellenes csoportba a válaszadók 18,7%-a
került, az ő átlagéletkoruk 40,9 év. A differenciált viszonyulók közé 8,8%, a
semlegesek közé pedig 15,7% került. A legkevésbé menekültellenes csoportba
(befogadó csoport) 13,7% tartozik, az átlag életkor pedig 30,3 év. Látható tehát, hogy
az idősebb korosztályra némileg jellemzőbb a menekültellenesség, amit már
ismertetett korábbi vizsgálatok is alátámasztottak. Nem tapasztalható viszont jelentős
különbség a csoportokban az iskolai végzettséget illetően. Sőt, a befogadó csoportba
tartozók esetében a legkisebb a felsőfokú végzettséggel rendelkezőek aránya, ez
viszont magyarázható a kis elemszámmal is.

5. ábra: A mintaterület menekültellenessége

A kutatás során a menekültellenesség megléte mellett próbáltam megvizsgálni a
válaszadók befolyásolhatóságát, „biztosságát”. Erre használtam a módszertani részben
említett „A” és „B” típusú kérdőíveket, amelyek két eltérő személy leírásában
különböztek.
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Az „A típusú” valamint az interneten használt kérdőívekben szerepelt Ismail ElHashem fiktív személy, aki menekültként érkezett, ma pedig jogi tanácsadóként
dolgozik. A „B típusúban” pedig Hassan El-Ghazzawy szerepelt, aki menekültként
érkezett az ország területére, és jelenleg alkalmi munkákból él, befogadó állomáson
lakik. A személyekre vonatkozó első kérdés az volt, hogy mennyire ítéli hasznosnak
az illetőt. A B kérdőív esetében az inkább hátránya származik az országnak belőle, és
a csak hátránya származik az országnak belőle lehetőségek együttesen 45%-ot értek
el. Az A-nál pedig pont fordítva, az inkább előnye származik az országnak belőle, és a
csak előnye származik az országnak belőle összesen 45%-ot kapott. A kérdés így
önmagában nem okoz nagy meglepetést, hiszen a röviden vázolt életút alapján
mondhatni természetesen, az egyetemet végzett, saját magát teljesen ellátó menekültet
ítélik meg az emberek hasznosabbnak. A közös bennük, hogy mindketten
menekülőként érkeztek még kisgyermek korukban, Afganisztánból, „illegálisan”, ezt
viszont a válaszadók nem vették figyelembe. Az „A” típusú kérdőív esetében a „csak
előnye származik az országnak belőle” vagy az „inkább előnye származik belőle”
válaszok magasabb aránya pedig azt mutatja, hogy a korábbi menekültellenes
csoportba tartozó emberek is megváltoztathatják menekültellenes pozíciójukat
amennyiben az illetőben az ország esetében (vagy saját maguk esetében) valamilyen
hasznot látnak. Az menekültellenesek 19,3%-a válaszolt így. Azt viszont meg kell
jegyezni, hogy az „A” kérdőív esetében a menekültellenes csoport 40%-a a semleges,
azaz a 3-as értéket választotta.
A kérdőív alapján megvizsgáltam, hogy az ismertető szöveg alapján változik-e a
menekültekkel kapcsolatos hozzáállása a válaszadóknak. Egy következő kérdéspárt
vizsgálva (6. ábra):


17. Mennyire ért Ön egyet a kijelentéssel: „Hamarosan egy befogadó
állomás épül településünkön!”
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43. Mennyire tolerálná, ha egy menekülteket befogadó állomás épülne
települése közelében?

Megfigyelhető, hogy mindkét típusú kérdőív esetében a sorrendben később
szereplő esetében „enyhültek” a válaszadók és jóval kevésbé ellenezték a befogadó
állomás megépülését. A korábban „egyáltalán nem ért egyet” válaszolók egy része a
43. kérdésnél a kettes, vagy a hármas lehetőséget választotta. Befogadó állomást egyik
kérdőív esetében sem szeretnének a válaszadók a közelükben, de a szövegek
elolvasása után a válaszok mégis módosultak kissé. Ez magyarázható a két állítás
megfogalmazásával is. Az első esetben egy konkrét kijelentésként szerepelt az állítás,
a másikban pedig feltételes módot használtam. Így a valódi elutasítottságot inkább az
előbbi kérdés esetében mondhatunk.
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6. ábra: Egy tervezett befogadó állomás elutasítottsága

A továbbiakban az SPSS program segítségével vizsgáltam meg, hogy melyek
azok a kérdéspárok, amelyek között a legnagyobb pozitív vagy éppen negatív
korreláció van. Amennyiben a „B” és az „A” esetében jelentős különbség volt a
korrelációs érték között, akkor azon kérdéspárok esetében megvizsgáltam, hogy
mekkora és milyen irányú volt a válaszadók „mozgása” a válaszok között.
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A korrelációs értékek segítségével megállapítható a válaszadók egyes válaszokra
adott „következetessége” mennyiben, milyen szorosan vagy éppen mennyire
ellentétesen alkotnak véleményt az egyes állításokról a két különböző kérdőívtípus
esetében.
A korrelációs értékek negatív irányú növekedése az ellentmondás növekedését
jelentették, míg a pozitív értékek növekedése az együttmozgást erősítették tovább.
Például azok a válaszadók, akik úgy gondolták, hogy eltérő kultúrájú embereknek
nincs helye a településükön (egyetértő válasz) az nem értett többségében egyet azzal a
felvetéssel, hogy a menekültek az ország területén szabadon mozoghassanak (és
fordítva). A korrelációs érték ekkor -0,514 volt. Az A típusú pozitív tartalmú
kérdőívek esetében a korrelációs érték 0,738-ra növekedett, mely feltételezi, hogy
azok, akik tagadták, hogy nincs helye a településen idegennek, biztosabban állították,
hogy a településen szabadon mozoghassanak a menekültek. Míg a B kérdőív esetében
azok, akik azt állították, hogy nincs helye a településen idegennek, sokkal kevésbé
támogatták a menekültek szabadon mozgását (és fordítva) (r = -0,325). Az átlagokat
megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a B esetében a megkérdezettek
72% egyáltalán nem vagy nem értenek egyet azzal az állítással, hogy más kultúrájúnak
nincs helye a településen, de kevésbé fogadják el a menekültek szabadon mozgását
(33%). Az A kérdőív esetében, ahol a megkérdezettek 54%-a nem ért egyet az első
állítással, azonban valamivel többen támogatják a szabad mozgást (40%) így a
válaszok kevésbé szórnak, ezáltal szorosabb köztük a kapcsolat, vagyis nem a
menekültellenesség csökkenéséről, hanem a válaszadás kiegyensúlyozottságáról
beszélhetünk. Több kérdéspárt vizsgáltam meg hasonló módszerrel, ezek eredményét
a következőkben röviden ismertetem.
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A megvizsgált kérdéspárok az alábbiak voltak:
Mennyire ért ön egyet az alábbi kijelentésekkel?
1. Az eltérő kultúrájú embereknek nincs helye a településünkön.
4. Az elismert menekültek szabadon mozoghatnak az ország területén.
2. Az elismert menekültek ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a magyar
állampolgárok.
5. A menekültek a magyar nemzetállam szerves részét képzik/képezhetik
2. Az elismert menekültek ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a magyar
állampolgárok.
6. A menekülteket vissza kell küldeni származási országukba.
1. Az eltérő kultúrájú embereknek nincs helye a településünkön.
5. A menekültek a magyar nemzetállam szerves részét képzik/képezhetik.
3. A menekülteket őrzött befogadó állomáson kell tartani.
4. Az elismert menekültek szabadon mozoghatnak az ország területén.
1. táblázat: A megvizsgált kérdéspárok

Az 1-3-as számú kérdések a fiatalembert bemutató leírás előtt, míg a 4-6-os
számúak utána szerepeltek a kérdőívben. Meghatároztam, hogy hányan válaszoltak
negatívan, illetve pozitívan, majd a leírás után szereplő kérdés esetében is megnéztem
az arányokat így a következő adatokat kaptam:

A kapott válaszokat, eredményeket tekintve a mintaterület válaszadóinak
menekültellenessége (idegenellenessége), mélyebben gyökerezik, azt megváltoztatni
csak hosszabb távon, részletesen kidolgozott stratégiával lehet. Negatív irányba sajnos
könnyebb volt némileg befolyásolni a válaszadókat.
Összességében elmondható, hogy a mintaterület lakossága jóval többször hall, és
érintkezik is az illegális bevándorlókkal, menekülőkkel, viszont emiatt jobban is
zavarja őket jelenlétük. A válaszadók nagy része mondható menekültellenesnek, és
csak egy kis része az, aki befogadó kategóriába sorolható. A menekültellenesség jobb
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megismeréssel, pozitív történetek tájékoztatásával, hosszabb távon akár meg is
megváltoztatható, ezt viszont a kérdőíves kutatás nem mutatta ki, a hosszabb távú
esetleges menekültellenesség csökkentésében más tényezők kellenének, hogy szerepet
játszanak. A média, a televízió, az internet, a rádió, de helyben az ismerősök között is
gyorsan terjed a hír. A kérdés az, hogy mi számít hírnek. A helyi társadalom, és a
menekülők számára is negatív jelentéstartalommal bírók, vagy fordítva?

4. A MENEKÜLTHELYZET FÖLDRAJZI MEGKÖZELÍTÉSE
Ebben a fejezetben megpróbálom magának a migrációnak és a jogi keretnek a
földrajzi következményeit bemutatni. A mozgásnak természetesen van térbeli
vonatkozása, hiszen minden vándorlás térben és időben játszódik le, melyet külső
hatások módosíthatnak.
A földrajzi fekvés egy-egy célterület kiválasztásánál minden migráció során
fontos tényező (KOVÁCS Z. 2007, RUSSEL, K. 2012). A kényszervándorlások esetében
azonban a mérlegelési lehetőség sokkal kevésbé játszik szerepet, a menekülteknek a
hazájuk elhagyásakor nincs sok idejük alaposan átgondolni, hogy hová is menjenek.
Ilyenkor először a szomszédos országokban próbálnak biztonságot keresni, és kivárni
azt, hogy a békével ők is hazatérhessenek szülőföldjükre.
Ez történik a szíriai lakosok esetében is. Több millió szíriai menekült érkezett a
szomszédos országokba, Törökországra, Libanonra, Jordániára jelentős migrációs
nyomás nehezedik (4. térkép).
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4. térkép: A Föld országaiban élő menekültek száma összesen
Forrás: UNHCR, Saját szerkesztés (2015)

A menekülés első célterülete tehát egy földrajzilag közel lévő terület, ahol a
visszatérés reményében várakoznak 18. Azonban amikor a kilátások nem javulnak,
sőt romolhatnak, – magára a Szíriai polgárháború részleteire jelen tanulmányban a
terjedelmi korlátok miatt nem térek ki – akkor az ideiglenesen a szomszédos
országokba menekült állampolgárok újra kénytelenek útnak indulni, hiszen fizikai
biztonságra lelhettek az ideiglenesen őket befogadó országok esetében, de
megnyugtató lelki és egzisztenciális biztonságra nem.
Ez egy régóta ismert, közgadaságtanban is használt pszichológiai jelenség, melyet
Maslow fogalmazott meg (7. ábra).
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7. ábra: Maslow-piramis az emberi szükségletek hierarchiájáról
Forrás: rogersakademia.hu

Így ezen okok végett elindulnak a jobb élet reményében az Európai Unió felé.
Ezen a ponton már keveredik a politikai menekült és a gazdasági migráns fogalma.
Viszont azt gondolom, hogy attól, hogy az üldöztetéstől talán egy biztonságos
országba érkeztek, még nem várható el egyetlen menekülttől sem, hogy az életének
hátralévő részét egy sátortáborban, kiszolgáltatott helyzetben kelljen leélnie. Márpedig
az említett országok ekkora tömegeket egyedül nem tudnak megfelelően integrálni.
A jelen európai helyzetben két főútvonalat határozhatunk meg.
A menekülési útvonalakat illetően a másik fontos irány a Földközi-tengeren
keresztül vezet az Unió felé. A tengeren történő átkelés igen sok veszélyt rejt magában,
a viharoktól kezdve a túlzsúfolt csónakokig, amelyekről szinte naponta hallunk
híreket. Az ezen az útvonalon érkező menekülők földrajzilag legközelebb Máltához,
valamint Szicíliához, azaz Olaszországhoz kerülnek. Így e két uniós tagállam
menekültrendszere földrajzi elhelyezkedésüktől fogva igen jelentős tehernek van
kitéve (5. térkép).
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5. térkép: Menekült migrációs útvonalak Európa felé
Saját szerkesztés (2015)

A nyugat-balkáni útvonalon érkezők az EU területével először Görögországban
találkoznak. Így bár földrajzilag azt mondhatnánk, hogy Görögország is nagy tehernek
van kitéve, azonban a görög hatóságok nem minden esetben végzik el a menekülők
szükséges regisztrációját 19, ezért a többi schengeni országra hárul. A következő
tranzitország a legtöbb vándorlónak Macedónia, ahol 72 órájuk van a menekülőknek,
hogy elhagyják az országot. Ugyanez a helyzet Szerbia területén is, ahol 72 óra alatt
kell átutazniuk az országon, amennyiben nem akarnak regisztrált menedékkérők lenni
(CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA, 2013).
Ezen a pontos fontos megemlíteni egy fogalmat. Mégpedig a biztonságos
harmadik ország elvét, amely először a migrációs ügyekért felelős miniszterek 1992es londoni megbeszélésén került napirendre (CSERESNYÉS F. 1999, KAUNERT, C. 2009,
MOLNÁR T. 2013). Az elv alapján a menekülőnek az első biztonságos országban, ahol
már nem éri üldöztetés kell menedéket benyújtania, és kell védelmet élveznie. Tehát
eszerint a menekültstátuszra való jog földrajzilag determinált.
A Szíriából érkező menekült több ilyen országban is áthalad, Viszont az üldöztetés
elleni biztonság nem jelent teljes biztonságot az élet minden területén. Az Unió
tagállamai nem fogadtak el még egy egységes listát a biztonságos harmadik
országokról, amely elve bekerült az uniós irányelvek közé is (KAUNERT, C. 2009). Ez
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az elv több bírálat alá is esett már, hogy aláássa a menekültpolitika egységességét és
hozzáférhetőségét (COSTELLO, C. 2005). Gyakorlatilag harmadik országra helyezi a
terhet, a felelősséget, az érintett ország érdemi beleszólása nélkül. Magyarország 2015
nyarán Szerbiát biztonságos országgá nyilvánította újból (191/2015. (VII. 21.) KORM.
RENDELET).

Így aki bizonyíthatóan Szerbiából érkezik Magyarországra, csak akkor

juthat menedékhez, ha bizonyítani tudja, hogy Szerbiában nem kapott megfelelő
védelmet, nem folytatták le tisztességesen a menedékjogi eljárást. A biztonságos
harmadik ország elve úgy gondolom, csupán egy földrajzi, térbeli felelősséghárítás,
amely továbbra is a konfliktuszónák közelében próbálja tartani a vándorlókat,
koncentrálva a migráns áradattal jelentkező problémákat néhány ország területére. Ez
nem új jelenség az EU menekült politikájában, hiszen a korábban is alkalmazott
nemzetközi visszafogadási egyezmények két ország között is hasonló földrajzi
felelősséghárítás elve alapján zajlottak (CSERESNYÉS F. 1999, LÉONARD, S. –
KAUNERT, C. 2011). Nem beszélve arról, hogy mi a helyzet abban az esetben,
amennyiben egy menekülő egyszerűen képtelen eljutni az EU-ba. Ebben az esetben
nem kell védelemben részesítendőnek tekintenünk?
Az EU területére lépve a korábban ismertetett Dublin III Rendelet értelmében a
tagállamoknak regisztrálniuk kell a menedékkérőket annak értelmében, hogy
meghatározzák mely ország illetékes a kérelem elbírálásában, illetve, hogy egy-egy
személy ne nyújthasson be kérelmet más tagállamban újból (CSERESNYÉS F. 1999,
THIELEMANN, E. 2008, KAUNERT, C. 2009).
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6. térkép: Menedékkérelmek száma 2015. január-június között
Forrás: Eurostat, Saját szerkesztés (2015)

Ahogy a 6. számú térképen is láthatjuk, a földrajzi helyzet alapján Görögország, és
Spanyolország is olyan elhelyezkedésű, amely alapján magasabb menedékkérelem
számot várnánk. Görögország esetében a korábban leírtak alapján ez nem valósul meg,
míg Spanyolország a korábbi „elrettentő” politikája alapján nem vált kedvelt
tranzitterületté (2. kép) (FULLERTON, M. 2005, KAUNERT, C. 2009), és ez azóta sem
változott.

2. kép: Európa és Afrika határa Afrikában (Ceuta, Spanyolország)
Forrás: media.npr.org
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Az említett rendelet egyik pontja értelmében az a tagállam felelős a kérelem
elbírálásáért, amely területén először lépett be az Unióba a kérelmező. A rendelet e
pontja pedig egy újabb térbeli aránytalanságot szül. A belső, és nehezebben elérhető
tagállamok földrajzilag a külső tagállamok felé földrajzilag áthárítják ezzel a
menekültek migrációjával kapcsolatos kérdést, megpróbálva azt az Unió peremén
tartani. A centrum országok a regionális szinten periféria, félperiféria országai felé
„tolják” a problémát. Ez több ponton is aggályos.
Egyrészt az EU egyik alaptétele a szolidaritás a különösen nagy tehert viselő
tagállamok felé a menekültügyet illetően. Így míg a belső tagállamok pénzzel
támogathatják a külső határ mentén fekvő országokat, – és ők a rendelet értelmében
azt a menedékkérőt, akik már más külső tagállamon haladtak át, vissza is
toloncolhatják oda, – addig a külső országok nem dönthetnek, hogy esetleg nem
alkalmazzák a Dublin III Rendeletet, vagy éppen anyagi segítséggel szolidaritást
vállalnak más tagállamokkal. A rendszer ezen a ponton tehát igen erőteljes
egyenlőtlenségeket generál, amely a természetes földrajzi elhelyezkedésük lévén
amúgy is a migráció európai kapujában lévő országokra mesterségesen is földrajzi
koncentrációt eredményez (THIELEMANN, E. 2008). A rendelet szabályai tehát nem a
felelősség-elosztás mechanizmusát erősítik (PARUSEL, B. 2015).
Ezek a külső tagállamok pedig sokszor kis menekültügyi kapacitással
rendelkeznek eleve (THIELEMANN, E. 2008).
Másrészt a menekülő vándorlók nagy részének, az elsőnek érintett külső határral
rendelkező tagállamok tranzitterületnek számítanak. A célországuk elsősorban
Németország, Svédország és a többi északi, északnyugati tagállam. A Schengeni
Egyezmény egyik vívmánya pedig a belső határok átjárhatósága. Így egy külső
tagállamban menedékkérelmet benyújtó menekülő az első adandó alkalommal a saját
célországa felé veszi az irányt. 2015 nyarán és kora őszén pont a tömeges migrációval
járó

tömeges

belső

határátlépés

következtében

több

tagállam

időlegesen

ellenőrzéseket tartott a belső határátkelőhelyeken 20. Kialakult tehát egy konfliktuscsomópont az átjárható belső határok, a külső határt ellenőrző tagállamok, és a
migránsok céljai között.
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7. térkép: Sikeres dublini átadások aránya 2014-ben
Forrás: Eurostat, Saját szerkesztés (2015)

A dublini rendszer keretében a sikeres átvételek aránya igen csekély (7. térkép) az
abban az évben benyújtott visszavétellel kapcsolatos megkeresések számához képest
(bár az egyes eljárások, átvételek természetesen átnyúlhatnak egyik évről a másikra).
A térképen viszont a legárulkodóbb a jelmagyarázat, amely arányokat mutat. A
legmagasabb sem éri el az 50%-ot. A rendelet tehát nem funkcionál jól.
Ez alapján, és a fentebb említett jelentős problémák alapján az Uniónak
módosítani kellene a Dublin III Rendelet egyes pontjait. Nevezetesen meg kell
szüntetni azt a pontot, amely a legtöbb esetben a külső tagállamokra hárít további nagy
terhet, és azt a tagállamot nevezi meg illetékesnek, ahová a kérelmező először érkezett.
Például a Magyarországra érkező menedékkérő minél előbb távozna nyugatabbra,
amit a szabadon átjárható belső határok értelmében fizikailag meg is tehet, még ha ez
jogilag nem is lehetséges (bár 2015 szeptemberében Ausztria lehetővé tette a
Magyarországról érkező migránsoknak, hogy belépjenek az országba), viszont a
dublini rendelet értelmében a más országba távozók jogilag vissza is küldhetők például
Magyarországra. Ugyanakkor a külső határt ellenőrző tagállamnak a határ hatékony és
kielégítő ellenőrzését és biztosítania kell, tömeges bevándorlás esetén azonban ez igen
nehézkessé válik. Magyarország ennek megoldására építette a szerb-magyar
határszakaszra a drótkerítéses határzárat 2015 őszén és szigorította meg a tiltott
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határátlépéssel vagy a határzár megrongálásával járó esetek büntethetőségét (2015. ÉVI
CXL. TÖRVÉNY). Ezeknek az eredményét már tapasztalhatjuk. A migrációt „útközben”
megállítani nem lehet, így ezek a megoldások csak elterelik az útvonalat, uniós szinten
megoldást nem jelenthet. Azért sem, mert amennyiben minden tagállam
hasonlóképpen lépne fel, mint Magyarország 2015-ben, úgy a valóban védelemre
szorulók jelentős része nem kaphatna védelmet az Európai Unióban. Amely nem csak
jogi, de emberiességi problémákat vethet fel. A határzár a klasszikus balkáni útvonal
Magyarországra vezető ága helyett a Horvátország felé vezető útvonalon haladhat
Nyugat-Európa felé (5. térkép) (WINDT SZ. 2010). A migrációs politika alakításában a
tagállamok egyelőre alakíthatják a folyamatokat, azonban mindenképp az emberi jogi
jogszabályok adta keretek között kell ezt megtenni (HARVEY, C. 2014).
Jelenleg a határ védelme, a „határpolitika” szorosan összefügg a menekültüggyel.
A tagállamok a menedékjog elbírálásában elvárják, hogy a kérelmező az érintett
tagállam területén tartózkodjon (LÉONARD, S. – KAUNERT, C. 2011), ebben az esetben
viszont a hatékony külső határvédelem és az eredményes menekültpolitika
konfliktusban kerül. Ez ellehetetleníti a külső határok megfelelő védelmét, vagy másik
esetben a menekülők védelemben részesítése sérül.
A Közös Európai Menekültügyi Rendszer célja, hogy egységes menekültstátuszt
alakítson ki, és hogy egyforma eljárást biztosítson a kérelmezőknek, bármely
tagállamról is legyen szó (MOLNÁR T. 2013). Ez a cél egyelőre nem valósult meg.
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8. térkép: A menedékkérelmek elismerési aránya 2014-ben az EU-ban
Forrás: Eurostat, Saját szerkesztés (2015)

Hatalmas földrajzi egyenlőtlenségeket tapasztalunk akkor is, ha az egyes
tagállamok elismerési arányait nézzük meg (8. térkép). Valamint ugyanúgy nagy
külöbségek tapasztalhatók az egyes állampolgárok elismerési arányát tekintve
(PARUSEL, B. 2015). Jóllehet, nem az elismerési arány az, amely elsődlegesen
meghatározza a migránsok célterületét, hiszen ez esetben Bulgáriába érkeznének a
legtöbben, de ezt a különbséget mindenképp meg kell szüntetnie az Uniónak. Egy
szegényebb szíriai menedékkérő a hozzá földrajzilag legközelebb lévő Görögországig
tud csak eljutni, és tételezzük fel, hogy ő ott nem kap semmilyen védelmet, míg
lehetséges, hogy például Németországban a védelem valamilyen fokát élvezné, ám ez
lelkileg és anyagilag is jelentős többletterheket róna a menekülőre amíg eljutna oda. A
kérelmek elbírálását az egyes tagállamok saját bevándorlási, illetve menekültügyi
hivatalai végzik, amely sok esetben a kormányzat valamely hivatala vagy
minisztériuma alá van rendelve, Magyarországon például a Belügyminisztérium alá.
A pozitív döntések aránya sokkal egységesebb lehetne, amennyiben egy közös,
szupranacionális uniós szerv döntene a kérelmekről. Ilyen hatáskörrel lehetne
felruházni az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt.
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Az Európai Bizottság 2015 májusában felvázolt egy ideiglenes kvótás elosztási
mechanizmust, mely a menedékkérők tagállamok között méltányos elosztását hivatott
elérni. A javaslatot akkor még a tagállamok nagy része nem támogatta.
A tagállamok közötti elosztás dicséretes kísérlet, még ha Bizottság „ideiglenes”
jelzővel illette is azt. Sajnos a kommunikáció során többször előkerültek számok, azzal
kapcsolatban, hogy maximálisan hány főt fogadna be és osztana szét a tagállamok
között az EU. Viszont a menekültek befogadása véleményem szerint nem lehet főben
kifejezhető kérdéskör. Nem fogadhat be Európa 160 000 menekülőt, ha további
300 000 ugyanúgy üldöztetésnek vagy embertelen bánásmódnak van kitéve. Sokkal
inkább konkrét számok helyett célszerű arányokról beszélni. A májusi jelentésében a
Bizottság is arányokat határozott meg az elosztási kulcsok kapcsán (1. táblázat).
Ezeket a kulcsokat a következőképpen határozták meg (EURÓPAI BIZOTTSÁG,
2015):
 Népességszám, amely az adott társadalom befogadóképességét jelöli (40%)
 Nominális GDP, amely a tagállam abszolút gazdagságát hivatott kifejezni,
valamint az adott gazdaság befogadóképességét (40%)
 Menedékkérelmezők és áttelepítettek átlagos száma 2010-2014 között, amely a
tagállam korábbi érintettségét jelöli (10%)
 Munkanélküliségi ráta, amely az integrálási kapacitást jelöli (10%).
Az általam kidolgozott elosztási kulcs viszont némiképp máshogy alakul (1.
táblázat). Mely során az alábbi adatokkal számoltam:
 Az egyes tagállamok népességszáma (11%)
 Az egy főre jutó GDP (66%)
 A kérelmezők átlagos száma 2010-2014 között (22%)
A számítások során minden mutató esetében az uniós átlagtól való eltéréssel
számoltam, így az adatok későbbi összegzésénél nem adódott probléma az eltérő
mutatók, eltérő dimenzióit illetően. Minden egyes mutatónál az uniós átlaggal
számoltam. Tehát azt az esetet vettem alapul, amikor minden egyes tagállam egyenlő
értékekkel rendelkezik. Majd az így megkapott átlagtól való eltérésekkel tudtam
méltányos elosztási kulcsot kialakítani.
A kulcs megállapítása során kiszámoltam, hogy amennyiben teljesen egyenlő
számú állandó lakója lenne minden tagállamnak, az hány főt jelentene (18 100 875 fő),
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majd a saját tényleges lakosságszámukkal elosztottam ezt az értéket, így megkaptam
az átlagtól való eltérést minden tagállam esetében, amelyet a súlyozás szemszögéből
elosztottam kettővel, ugyanis az egy főre jutó GDP esetében is figyelembe veszem a
népességszámot újból (𝑎).
𝑎1 ⁄∑ 𝑎1 𝑎𝑛
2

Hasonlóan jártam el tehát az egy főre jutó GDP esetében is. Az indokolta ezt a
mutató használatát, hogy míg ha a nominális adatokat veszem számításba, addig a nagy
gazdaságú országok rendelkeznek a legnagyobb számokkal, amelyek népességszáma
is szintén magas, tehát az egy főre jutó GDP-jük alacsonyabb, mint azon kisebb
országok esetében, ahol bár a gazdasági teljesítmény magas szinten van, a
lakosságszámuk kevésbé nagy. Ez alapján pedig potenciálisan alkalmasak lehetnek
további lakosság „felszívására”. Ezt az értéket háromszoros súlyozással vettem
figyelembe, mert a gazdasági teljesítmény jobb indikátora egy tagállam befogadási is
integritási kapacitásának, mint például a menedékkérők átlagos száma az elmúlt 5
évben (𝑏).
𝑏1 ⁄∑ 𝑏1 𝑏𝑛 × 3
A kérelmezők átlagos száma esetében szintén összeadtam az elmúlt 5 lezárt év
számait, és kiszámítottam az egy évre jutó átlagos számot minden ország esetében,
valamint azt az esetet is, amikor az uniós értéket elosztva a 28 tagállam felé,
megkaptam, hogy egy országnak hány főt kellene befogadni, ha minden tagállam
ugyanannyi menedékkérőt kapna (13 223 fő). Ezt a mutatót, - bár ahogy ismertettem
is, 22%-ban határozza meg a végső kulcsokat, - azért használtam fel, hogy figyelembe
vegyem azt is, hogy az egyes tagállamok eddig mekkora tehernek voltak kitéve a
menekülthelyzetet tekintve. Így az elhelyezési kapacitásuk magasabb lehet, és a
társadalom rendelkezik némi tapasztalattal a menekültek jelenlétével kapcsolatban (c).
𝑐1⁄∑ 𝑐1 𝑐𝑛
Az így megkapott 3 átlagtól való eltérést pedig minden tagállam esetében újból
átlagoltam (𝑑), így minden tagállam egyetlen egy értékkel rendelkezett.
𝑑1 = (𝑎1 + 𝑏1 + 𝑐1 )⁄ 3
Majd ezzel a kapott kulccsal megszoroztam a korábban ismertetett 13 223 főt.
Ezzel megkaptam, hogy mely tagállamnak átlagosan mennyi menedékkérőt kellett
volna fogadnia az elmúlt 5 évben arányosan. Majd ezt szummázva a 28 tagállamra
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vonatkoztatva, és elosztva az egyes tagállamok értékeivel, kaptam meg a tényleges
elosztási arányt (𝑧) az egyes tagállamokra nézve (2. táblázat).
𝑧1= 𝑑1 𝑥 13 223 / ∑ 𝑑𝑛 𝑥 13 223

Saját elosztási
Tagállam

EU elosztási

kulcs (Németország

kulcs

súlyozott; max. 3x

(2015. május)

több személy mint
korábban)

Saját elosztási
kulcs
(„Tiszta”
elosztás –
mindenki
egyenrangú)

Ausztria

2,22 %

6,08%

4,80%

Belgium

2,45%

5,94%

4,70%

Bulgária

1,08%

1,19%

0,94%

Horvátország

1,58%

0,48%

1,15%

Ciprus

0,34%

1,19%

2,13%

Csehország

2,63%

0,36%

1,77%

Dánia

1,73%

6,48%

5,12%

Észtország

1,63%

0,05%

1,33%

Finnország

1,45%

2,07%

3,69%

Franciaország

11,87%

10,05%

7,94%

Németország

15,43%

19,57%

10,25%

Görögország

1,61%

3,14%

2,48%

Magyarország

1,53%

2,96%

2,34%

Írország

1,36%

0,82%

3,97%

Olaszország

9,94%

7,24%

5,72%

Lettország

1,10%

0,14%

1,10%

Litvánia

1,03%

0,25%

1,19%

Luxembourg

0,74%

0,85%

7,38%

Málta

0,60%

0,94%

1,79%

Hollandia

3,66%

6,31%

4,99%

Lengyelország

4,81%

3,00%

2,37%

Portugália

3,52%

0,21%

1,85%
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Románia

3,29%

1,32%

1,22%

Szlovákia

1,60%

0,24%

1,47%

Szlovénia

1,03%

0,18%

1,79%

Spanyolország

7,75%

2,40%

3,49%

Svédország

2,46%

8,88%

7,02%

Egyesült Királyság

11,54%

7,64%

6,04%


2. táblázat: Az elosztási arányok összehasonlítása

Ebben a „tiszta” esetben viszont azok a tagállamok, amelyek korábban alig voltak
kitéve a menekült migrációnak, hirtelen aránytalanul nagy teherben lett volna részük,
valamint a korábban nagyon nagy tehernek kitett országok pedig hirtelen jelentősen
felszabadulnának. Így ezeket ellensúlyozva módosítottam az elosztási arányt.
Mégpedig úgy, hogy azon tagállamok, amelyek a menedékkérelmek ötéves átlagtól
való eltérése meghaladja az ötöt, az ő esetükben ezt az eltérést megdupláztam. Ez
gyakorlatilag mindössze Németország terheit növelte. Valamint abban az esetben,
amennyiben egy ország ötéves menedékkérelem számát, és az elosztási arány alapján
befogadandó számot háromszoros különbségben maximalizáltam. Így ők nem
kerülnek hirtelen integrálási, illetve migrációs nyomás alá. Ezeket a „plafonokat” az
EU évről-évre szüntethetné meg. Pl. az első év után megszűnne Németország
többletterhe, a következő évben a kisebb országok befogadási különbségét már
hatszorosában maximalizálhatnák, azután már kilencszeresben, majd pedig 4-5 év
múlva pedig az elosztási arány visszatérne az említett „tiszta” elosztáshoz, amikor
minden tagállam ugyanolyan feltételekkel szerepel az arány megállapításában.
Fontos kiemelni, hogy a vázolt elosztási arányt elismert menekültekre
vonatkoztatva közlöm. Amint 2015-ben tapasztaljuk, a Közös Európai Menekültügyi
Rendszer jelentős módosításokra szorul. Komoly földrajzi egyenlőtlenségek jellemzik,
az Unióba belépve nyugatra szabadon történő utazás lehetősége sok olyan embert is
vonzhat, akik egyáltalán nem szorulnak védelemre, az embercsempészek kihasználják
a migránsok helyismeret hiányát és bizalmát, valamint biztonságpolitikai okokat is
figyelembe kell venni a bevándorlást illetően, amíg viszont az irreguláris határátlépés
és a menekültügy összemosódik, ez problémákat jelent a hatékonyságot illetően.

44

8. ábra: A tényleges menedékkérők, és az elosztási kulcsok összehasonlítása

A diagramon a 2014-es menedékkérők számát vettem alapul (8. ábra), mivel
magában a pozitív döntések arányában jelentős különbségek vannak az Unión belül,
így jobbnak láttam a potenciálisan elismerhető menekültek számát az ábrára helyezni.
Látható, hogy amikor Németország súlyozott, és a korábbi menedékkerelmek alapján
háromszoros értékben maximalizáltam, a kisebb országok, a korábban e téren
tapasztalatlanabbak járnak jobban, míg a „tiszta” elosztás esetén, amikor minden
egyenrangú, a kék sáv egy jól kivehető, arányos, méltányos elosztás takar, amely
földrajzilag, ha nem is egyenlő, de sokkal egyenlőbb mint az a zöld sávok esetében
látszik.
A kérdés tehát sok területet érint, ami viszont biztos, hogy valóban európai szintű
megoldásra van szükség, egy valóban egységes, közös menekültügyi rendszer
felállítására. Kifejezett változásokra van tehát szükség a nemzetközi menekültpolitika
területén (HARVEY, C. 2014).
Megoldásként

az

alábbi

pontok

lehetnek

a

rendszer

alappilérei:

 Menedékkérelem csak az Unió által kijelölt menekült táborokban, a konfliktus zónák
szomszédságában, illetve a tagállamok külképviseletén nyújtható be. Az eljárás idejére
az elhelyezést és az ellátást valamint a döntés megszületéséig az ideiglenes védelmet
a táborban a nemzetközi szervezeteknek, valamint az Európai Uniónak, és a
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külképviseleteknek kell biztosítani. Így az eljárás maximális idejét a kérelmező, és a
külképviselet érdekében is minél rövidebb időben kell meghatározni.
 Az eljárást teljesen egységes jogelvek szerint kezdetben az egyes tagállamok felelős
hivatalainak kiküldöttjei hajtják végre, majd az Európai Menekültügyi Támogatási
Hivatal fokozatosan kiépülő rendszere venné át ezt a szerepet.
 A pozitív döntésben részesülők (valamilyen fokú védelmet élvező személyek) az
Európai Unió területén kezdhetik meg az integrációs folyamatot. Amely uniós szinten
egységes elveken alapul.
 Az egyes nemzetközi védelmet élvezők elhelyezését a fentebb vázolt elosztási
kulcsok alapján az EU határozza meg.
 A tagállamba való utazást az EMTH vagy az érintett tagállam köteles biztosítani.
 A fennálló rendszert a tagállamok finanszírozzák GDP arányosan, melynek
felhasználását az EU koordinálja központilag.
A vázolt megoldás hatására teljesen egységessé válhat az Európai Unió
menekültpolitikája. Abban nemzeti hatáskörben nincs szükség döntéshozatali
jogosultságokra. Az Unió mind vízi, mind szárazföldi külső határain visszaszorulhat a
tiltott határátlépések száma. Valamint, mivel a menedékkérelem benyújtása kizárólag
külképviseleten valamint az EMTH keretében lehetséges, így az irreguláris migránsok
számára bezárul egy kiskapu, ők azonnal visszatoloncolhatók az Unión kívülre. A
valóban politikai menekültek esetében pedig a menekülőknek nem kell több száz, sőt
sok esetben több ezer kilométert megtenniük a kérelem benyújtásához. Az EU a
menekültügyi rendszerét részben delegálná a konfliktus területek szomszédságába, a
már meglévő táborok területére. Így a fentebb említett országok terhe is csökkenne
(Libanon, Törökország, Jordánia), valamint a menekülőknek sem kellene több ezer
kilométert megtenniük, több ezer eurót költve az út megtételére. Ennek hatására az
embercsempészet is igen jelentősen visszaszorítható. Hasonló megoldást már
korábban az Egyesült Királyság is felvetett (LÉONARD, S. – KAUNERT, C. 2011).
Természetesen vannak ellenzői is annak, hogy a kérelmeket érdemben a konfliktus
zónák szomszédságában bírálják el. Nem garantálható a táborokban az emberi jogi
minimum teljesítése, és azok a garanciák sem, amelyeket a tagállamokon belül
élvezhetne a menedékkérő (NAGY B. 2004). Ezek valós félelmek lehetnek, azonban
kellő hajlandósággal kiküszöbölhetőek, és a felsorolt pozitív egyéb következménnyel
a menedékkérelmet benyújtók érdekeit is szolgálja a megoldás.
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A migráció, és így a menekültek célországa egyértelműen egy olyan ország, ahol
nem csak az üldöztetéstől, hanem egzisztenciálisan is biztonságban érezhetik magukat.
Így az

Unión belül

elsősorban a

jövedelemkülönbségek

(9.

térkép), a

munkalehetőségek nyújtotta perspektívák alapján választanak célterületet. Illetve
nagyon fontos, ahogy azt már korábban is említettem, a társadalmi-szociális faktor,
azaz a lánc-migráció nyújtotta tapasztalatok, a meglévő rokonok, ismerősök egy-egy
EU tagállamban. Természetesen a családegyesítési szempontot is figyelembe kell
venni, amikor az elismert menekülteket elhelyezzük egy-egy államban, a rokonok
jelenléte az egyik legalapvetőbb pull-hatás a migrások esetében (BENDEL, P. 2005).
Persze, az, hogy egy elismert menekült Észtországba kap beutazási lehetőséget, még
nem jelenti azt, hogy az a személy maradna is hosszabb távon az adott országban. Az
ilyen jellegű „másodlagos migrációt” viszont a kvótás megoldás lényegéből fakadóan
meg kellene akadályozni. Így a menedékkérőknek el kell fogadni azt a tényt ebben a
rendszerben, hogy legálisan munkát, szociális támogatást, az integráció elősegítését,
és lakhelyet csak a megadott tagállamban kaphatnak egy bizonyos időszakban. Az
integrációnak átfogónak kell lenni, érintve a munkaerőpiaci, oktatási, nyelvi,
egészségi, szociális integrációt (BENDEL, P. 2005).

9. térkép: Éves nettó jövedelmi különbségek az Európai Unióban 2013-ban
Forrás: Eurostat, Saját szerkesztés (2015)
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A megkapott eredmények, és a felhasznált adatok mind-mind számszerűsített
„hard” adatokat figyelembe vevő módszerekkel történő munkát tettek lehetővé.
Felmerül pár kérdés ez esetben. Az a megfelelő, ha a korábban sok menedékkérőt
fogadó tagállam kap több menedékkérőt? A korábbi kutatásom alapján a tranzitterület
lakossága (akik sűrűbben érintkeztek menekültekkel), ők menekültellenesebbek
voltak. Viszont ezekben az országokban már kiépült az infrastruktúra a menekültek
fogadására, a kapacitásuk, tapasztalatuk nagyobb.
Az lenne a megfelelő, ha kis népességű, de nagy gazdasági teljesítőképességgel
rendelkező tagállamok fogadnának több menekültet, mondván a gazdaságuk több
lakost is elbír? Könnyebb lenne ez esetben a helyi kis népességű lakosságnak az
elfogadás? Az integráció?
Ezekre a kérdésekre csak az egyes tagállamok, a lakossági viszonyokat
figyelembe véve tudnak válaszolni. Így azon tagállamok szemszögét is figyelembe kell
venni, akik kevesebb menekült befogadására hajlandóak.
A felvázolt arányos elosztási rendszerben a kvóták, az arányok akár rugalmasan
változhatnak is, amennyiben egy tagállam hajlandó kvótát „vásárolni” egy olyan
tagállamtól, akik kevesebb menekültet fogadnának. Ilyet az EU a menekültügyi
tehermegosztásban eddig nem alkalmazott (THIELEMANN, E. 2008). Ebben az esetben
ki kell emelni, hogy nem a már jelenlévők áthelyezésére kerülne sor, nem az emberek
adás-vételét jelentené, hanem a következő évre számító kvóták rugalmas alakításáról
van szó. Így az érintett tagállam saját közvéleményét is figyelembe vehetné
(THIELEMANN, E. 2008). Természetesen ebben a rendszerben az fizet, aki a kvótájának
egy bizonyos részétől megválna.
Ugyanakkor a legkielégítőbb helyzet akkor áll fenn, amennyiben a migrációs
szándék ki sem alakul. Ehhez a származási országokkal történő szoros együttműködés
és szolidaritás elengedhetetlen (BENDEL, P. 2005). A menekültügy azonban az utóbbi
időben igen erősen politikailag meghatározott, amely az elrettentő mechanizmusok
színrelépésével sok potenciális védelemre szorulót zárhat ki a rendszerből ,
természetesen ezen politikáknak a fizikai vagy legális

ellehetetlenítés a

menedékkérelem benyújtására a céljuk (GAMMELTOFT-HANSEN, T. 2014). A
menekültügy az utóbbi évtizedekben a szigorítások útján haladt (GAMMELTOFTHANSEN, T. 2014).
A bemutatott rendszer az igazságosabb földrajzi elosztásra, valamint a
kitoloncolás, az embercsempészet, a nem védelemre szoruló személyekkel szembeni
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ellenérzések a helyi lakosság körében, a vissza-vissza állított határellenőrzés
problémákra próbál megfelelő választ keresni. Egy biztos, a 2015-ben jelentkező
migrációs probléma az egész Európai Uniót érinti, így csak szupranacionális
megoldások születhetnek. Az egyes tagállamok önálló akciói csupán helyben lehetnek
eredményesek (ha lehetnek), és csak feszültséget keltenek mind a helyi
társadalmakban, mind a szomszédos országok esetében. A kérdés tehát egyre
sürgetőbb megoldásért kiált, amely bár lehet a szakterületet érintő szuverenitás egy
részének lemondásával járhat, de így lehet csak igazán közös a Közös Európai
Menekültügyi Rendszer.

ÖSSZEGZÉS
A migráció megfelelő definiálása szakterületenként eltér. A migráció földrajzi
vizsgálatának létjogosultságát a fogalom két alapvető összetevője, az időbeliség, és
főként a térbeliség adja. A migrációs folyamatoknál azonban nem elégséges annak
meghatározása, hogy milyen időtávra szól a vándorlás, és milyen területi léptékű.
Szükséges

a

meghatározásokat

árnyalni

további

tényezőkkel,

például

a

törvényességet, önkéntességet vagy a migránsok számát tekintve.
A dolgozatom első felében bemutattam a migrációhoz kapcsolódó főbb
fogalmakat és a hozzá kapcsolódó nemzetközi és főként hazai intézmény- és
jogrendszert.
A menekültek a mobilitás „fáján” több csoportba is tartozhatnak a területi léptéket,
vagy éppen az időbeliséget tekintve. Vannak, akik el sem hagyják hazájukat, és belső
menekültté válnak, míg mások kontinenseken át is képesek menekülni. A menekülés
időbelisége alapján lehet állandó, de az államok, és nemzetközi szervezetek különböző
programjain keresztül a menekülteket visszatérésre is ösztönözhetik amennyiben
hazájában rendeződtek a viszonyok, így időszakos is. A tényleges menekültek
önkéntesség szempontjából a kényszerű migráció kategóriáját alkotják, emellett van
önkéntes vándorlás is. A migránsok lehetnek egyénileg útnak indulók, de csoportosan
is érkezhetnek. Törvényesség szempontjából jellemzőbb a körükben a szabálytalan
országhatár átlépés (hazánkban több mint 90%), így irreguláris/illegális határátlépőkké
válnak.
A II. világháború után kezdődött a nemzetközi védelem biztosításának
nemzetközi szabályozási rendszerének kialakítása. Ennek során létrejött 1950-ben az
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ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, és 1951-ben a Genfi Menekültügyi Konvenció,
amely az első olyan dokumentum volt, amiben hosszabb távra, átfogóan próbálták meg
meghatározni a menekültek körét. Ennek értelmében menekültnek tekinthető az a
személy, aki faji, vallási, politikai okokból, nemzetiségi hovatartozás, vagy bizonyos
társadalmi csoporthoz tartozás okán hazájában üldözik, vagy amennyiben oda
visszatérne, úgy üldöztetésnek lenne kitéve. A Konvenció ekkor még földrajzi
korlátozással csak európai menekülőket ismert el, akik 1952 előtt történt események
következtében kényszerültek elhagyni hazájukat. Ezt később az 1967-es new yorki
jegyzőkönyv oldotta fel, mind térbeliségben mind időbeliségben.
Az Európai Unió a kezdetektől kiemelt célterületnek számít a globális
migrációban, a menekülők körében, legyen az akár gazdasági-, környezeti-, vagy
politikai migráns. Így az Uniónak is egyre fontosabb céllá vált a megfelelően
kialakított, hatékony menekültpolitika, és a határellenőrzés biztosítása különösen a
Schengeni Végrehajtási Egyezmény következtében. A Közösségen belül igen markáns
különbségek tapasztalhatók a menekültek kérelmeinek elbírálásában, ellátásuk
tekintetében. Így az EU már a Maastrichti Szerződésben foglalkozik a
menekültüggyel. Ettől kezdve pedig folyamatosan igyekszik a tagállamok eljárásait,
és menekültekkel kapcsolatos rendszerét közelíteni egymáshoz, kialakították a Közös
Európai Menekültügyi Rendszert.
Egy-egy szakpolitikai tagállami stratégia kialakításakor elengedhetetlen a helyi
lakosság

véleményének

figyelembevétele.

Ezt

vizsgáltam

a

szerb-magyar

határtérségben kérdőíves felméréssel. A határtérséget kvázi „tranzitterületként”
használó migránsok nagy eséllyel érintkeznek a helyi társadalom lakosaival. A
dolgozatban 517 kérdőív eredménye alapján saját kutatásom eredményeit mutattam
be. A kutatásban az általános, széleskörű migráció és az illegális migráció valamint a
menekültek társadalmi megítélését tártam fel a kiválasztott mintaterületen. Vizsgáltam
még a megkérdezettek migránsokkal szembeni előítéletességét, idegenellenességét.
Mindehhez két típusú kérdőívet (A típusú a migránsokra nézve pozitív, B típusú a
migránsokra nézve negatív tartalmat közvetített) használtam, amelyeket személyes
megkeresés és online úton töltettem ki.
A kutatásból kiderült, hogy a határ menti mintaterületen élő emberek jóval
többnek érzékelik az „illegális” migránsok számát, mint a határtérségen kívül élők. A
kérdések alapján a megkérdezetteket öt kategóriába soroltam. Mórahalom, Röszke,
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Horgos mintaterületen élő válaszadók több mint fele menekültellenes kategóriába
került a kutatás során.
A kétfajta kérdőív esetében az A típusú esetében, amelyben pozitív
jelentéstartalmú menekültről olvashattak leírást, jelentősen nem „enyhült” a
válaszadók menekültellenessége. A B típusú kérdőív, vagyis a migránsokat negatívan
bemutató kérdőív esetében viszont kis mértékben negatív irányba változott ez. A
változás a kijelentések eltérő megfogalmazásából is adódhatnak, de az bizonyos, hogy
pozitív irányú eltérés csak hosszabb távon érhető el, és a társadalomban mélyebben
gyökerező sztereotípiák feloldására van szükség, valamint szemléletmód-váltásra,
amelyben sokat jelent a környezet, döntéshozók, és a média szerepe is.
Az EU-t érintő menekült migráció jelentős földrajzi egyenlőtlenségekkel
rendelkezi. Nagy eltéréseket tapasztalunk mind a menedékkérelmek számát, mind az
elismerési arányt tekintve. Néhány ország van jelentős migrációs nyomás alatt.
Nevezetesen a természetes földrajzi okokból kifolyólag Magyarország, Olaszország,
Görögország, illetve kedvelt célterület Németország, és Svédország is.
A Dublin III Rendelet, és a biztonságos harmadik ország elve mesterséges
elemeket

visz

a

földrajzi

koncentráció

irányába.

Így

egyfajta

földrajzi

felelősséghárításról beszélhetünk. A menekültpolitikát illetően nem érvényesül
hatékonyan a tehermegosztás a tagállamok között. Konfliktus csomópont alakul ki a
hatékony külső határok védelme, a valódi menekültek befogadása, illetve a
menekültek célterületét illetően. Ez feloldható amennyiben a küldő területek
szomszédságában dönti el egy szupranacionális uniós szerv a menedékkérelmek
elfogadhatóságát. Így alaptalanná válna az embercsempészek tevékenysége, ugyanis
menedékjogot csak a külképviseleteken, illetve a háborús övezetek szomszédságában
kaphatna az üldözött. Ezáltal szétválasztható a menekültügy az irreguláris
bevándorlástól, és a biztonságpolitikai kérdések is hatékonyabban kezelhetővé
válhatnak. Amennyiben pedig egy közös uniós szerv dönt a kérelmekről, úgy a jelenleg
jelentkező tagállami pozitív elbírálási különbségek is megszűnnének.
Az elismert menekülteket pedig meghatározott kvóták alapján osztják szét a
tagállamok között, egy-egy menekült csak az adott tagállamban vállalhatna legálisan
munkát, juthatna legálisan lakhatáshoz, részesülhetne az integrációs támogatásokban.
A tagállamoknak a helyi lakosság véleményét is figyelembe kell venni, így lehetnek
olyan országok, amelyek kevesebb, vagy éppen olyanok, amelyek több menekült
befogadására is hajlandóak. Ebben az esetben lehetséges a kvótákkal történő
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kereskedelem. Hangsúlyozandó, hogy ez nem a menekültekkel történő kereskedést
jelöli, hanem a még el nem ismert kérelmezők esetére, azaz például a következő
naptári évre vonatkozó arányok megváltoztatását.
Amint bemutattam, az Európai Unió menekültügye a jelentős tagállami
különbségek okán módosításra szorul. Az ismertetett rendszer elsősorban földrajzi
szempontból kínál egy méltányosabb, igazságosabb tehermegosztást a tagállamok
között, és mérsékelné az Unióban jelentkező erőteljes térbeli különbségeket. Erre
pedig szükség van, hiszen az aránytalanul nagy migrációs nyomás alatt lévő
tagállamok már képtelenek kezelni egyedül ezt, láthatjuk a 2015-ös eseményeket is.
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