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A közös európai menekültügyi rendszer reformja

Az Európára nehezedő migrációs nyomás rávilágított, mekkora szükség van az uniós 
menekültügyi rendszer reformjára, és a tagállamok közötti nagyobb 
felelősségmegosztásra.

Egy kisgyereket mentenek ki a tengerről a Frontex munkatársai  ©European Union 2018 - Frontex

Az elmúlt években rengetegen döntöttek úgy, Európába menekülnek a saját országukban zajló 
konfliktusok, terror és üldöztetés elől. 
 
2022-ben a tagállamok 966 000 menedékkérelmet kaptak – ez a 2021-es kérelmek csaknem 
duplája. Az illegális határátlépések száma is tavaly tetőzött. Ez 2016 óta elérte a legmagasabb 
számot, és 64%-ot növekedett 2021-hez képest. Az EU megreformálja a közös európai 
menekültügyi rendszert (CEAS) azért, hogy így az összes tagállam közös felelősséget vállaljon 
a menekültügyi kezelésért. 
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Az EU válaszáról a migrációs kihívásra ide kattintva olvashat bővebben. 
 

A felelősség megosztása az új menekültügyi és 
bevándorlás-kezelési rendelettel
A dublini szabályokadják a közös európai menekültügyi rendszer legfontosabb részét, hiszen 
ezek határozzák meg, hogy mely esetekben mely uniós ország felelős a menedékkérelmek 
elbírálásáért. Ebben a rendszerben főszabály szerint a menedékkérelmet abban az országban 
kell elbírálni, ahol a kérelmező belépett az EU-ba. 
 

A dublini szabályozás átalakítása
 
A dublini rendelet szerinti rendszert a menedékkérelmek minél gyorsabb elbírálása érdekében 
hozták létre 2003-ban, valamint ez biztosítja, hogy egy adott kérelmet egy tagállamban 
vizsgálnak ki. 
 
A szabályok megalkotásakor azonban nem volt cél, hogy a felelősség megfelelő és igazságos 
elosztását is garantálják a tagállamok között, így amikor 2015-ben példa nélküli emberáradat 
érte el Európát, a határokon lévő Görögországra és Olaszországra aránytalanul nagy teher 
hárult. A Parlament 2009 óta kéri a dublini szabályok felülvizsgálatát. 
 
2020 szeptemberében a Bizottság új migrációs és menekültügyi paktumot javasolt, amely célja, 
hogy az EU menekültügyi és migrációs eljárásainak rendszere hatékonyabbá és gyorsabbá 
váljon. 
 

Az új menekültügyi és migrációs paktum
Az új paktum nagy hangsúlyt fektet a határigazgatás javítására és a menedékjogra azt a 
határon kérelmezők számára, valamint egy új kötelező beutazás előtti szűrésre, hogy a 
kérelmező státuszát érkezéskor gyorsan megállapítsák. Az egyik alappillér a 
felelősségmegosztás. A javasolt rendszer ösztönzi a tagállamok rugalmas hozzájárulását, a 
menedékkérők első beutazási országból történő áthelyezésétől kezdve a tartózkodási joggal 
nem rendelkező személyek visszatéréséig. Az új rendszer az önkéntes együttműködésen és a 
rugalmas támogatási formákon alapul, amelyek kényszerhelyzetben szükségletté válhatnak. 
 
További információ az Új Migrációs és Menekültügyi Paktumról és az EP-képviselők 
reakciójáról ide kattintva érhető el. 
 

A dublini rendszer reformjának folyamatát ide kattintva lehet nyomon követni. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170629STO78629/az-eu-valasza-a-migracios-kihivasra
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/refugees/20180615STO05927/eu-asylum-rules-reform-of-the-dublin-system
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_hu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200924STO87803/a-migracios-politika-ujratervezese-vegyes-az-uj-javaslat-fogadtatasa-az-ep-ben
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200924STO87803/a-migracios-politika-ujratervezese-vegyes-az-uj-javaslat-fogadtatasa-az-ep-ben
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-revision-of-the-dublin-regulation


 

A felülvizsgált menekültügyi és bevéndorlás-kezelési 
rendelet
A Parlament a 2023. áprilisi plenáris ülésen megállapodott a menekültügyről és a bevéndorlás 
kezeléséről szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalási álláspontjáról, és készen áll 
arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a tagállamokkal, azzal a céllal, hogy azok 2024 februárjáig 
lezárulnak. Az új szabályok várhatóan legkésőbb 2024 áprilisában lépnek hatályba. 
 

Az új szabályok módosítják azokat a kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy melyik uniós 
ország felelős a nemzetközi védelem iránti kérelem felülvizsgálatáért. Azt is elismeri, hogy a 
szabálytalan érkezésekért az EU egészét terheli a felelősség, nem pedig az érkezési országot. 
 

A tagállamok a bevándorlók egy részének átvétele és kérelmük kezelése iránti 
kötelezettségvállalással segítenek más, migrációs nyomással szembesülő EU-s országoknak. 
 
Az új szabályok az EU-n kívüli országokkal való együttműködést is ösztönzik az illegális 
bevándorlás, a kényszerű lakóhelyelhagyás okainak kezelése, valamint a legális és illegális 
bevándorlók visszatérésének segítése érdekében. 
 

A Bizottság éves jelentést készít a menekültügyről, a befogadásról és az általános migrációs 
helyzetről, amely alapján dönteni fog az EU migrációra adott válaszáról. 
 
Infografikánk az európai menedékkérőkről országonként itt érhető el. 
 

Hatékony nemzetközi védelem: a közös uniós 
áttelepítési keretprogram
A letelepítés az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló, a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült emberek átszállítása egy nem uniós országból egy EU-s tagállamba. Ez az 
ENSZ menekültügyi főbiztosának kérelmére és a letelepítés helye szerinti ország 
beleegyezésével történik. Ez az egyik leghatékonyabb módja, hogy az Európai Unió befogadja, 
és nemzetközi védelemben részesítse az embereket. 
 
A migráció kérdésének hosszú távú megoldásához a Parlament szerint egy kötelező letelepítési 
programot kell bevezetni az EU-ban. Az Új Migrációs és Menekültügyi Paktum részeként a 
Bizottság arra szólította a tagállamokat, hogy fejlesszék a letelepedési programjaikat, külön 
figyelmet fordítva többek között arra, hogy nemzetközi védelemre szorulók rendezett és 
biztonságos módon jussanak el az EU-ban. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170629STO78630/menekultugy-es-migracio-az-eu-ban-tenyek-es-szamok
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/r_en#third-country%20national


 
A közös uniós áttelepítési keretprogram státuszát ide kattintva lehet nyomon követni.

Interaktív infografika: a menekültválság számokban

Az Eurodac adatbázis kiegészítése
Minden, az Európai Unió határait átlépő menedékkérőt regisztrálnak és rögzítik az 
ujjlenyomatát. A tagállamok továbbítják azt az Eurodac adatbázisába. Ez a rendszer segíti a 
dublini szabályok céljának megvalósítását, hogy egy menedékkérőt csak egy helyen 
regisztráljanak az EU-ban. 
 
Az Európai Bizottság 2016 májusában azt javasolta, hogy az Eurodac rendszerben ezentúl 
további adatokat is rögzítsenek, mint a név, nemzetiség, születési hely és idő, adatok az 
utazási okmányokról és arckép. Ez azt segítené, hogy az EU hatékonyan megvalósítsa a dublini 
szabályok reformját. Ezenkívül 2020 szeptemberében a Bizottság azt javasolta, hogy javítsák 
az Eurodac adatbázist úgy, hogy a tagállamok közötti jogosulatlan közlekedés 
megakadályozása, az áthelyezés megkönnyítése és a visszatérők jobb nyomon követése 
érdekében a kérelmet benyújtókra összpontosítsanak, nem pedig magukra a kérelmekre. 
 
Ha a rendszer több információt tartalmaz, az segíti a hatóságokat, hogy könnyebben 
beazonosítsák az illegális bevándorlókat anélkül, hogy adatot kellene kérniük egy másik 
tagállamtól. 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-eu-resettlement-framework
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0614
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020PC0614


Az Eurodac adatbázis változtatásait ide kattintva lehet nyomon követni. 
 

Egységes szabályok EU-szerte
 
A terhek igazságos elosztása és a méltányosság érdekében elkerülhetetlen, hogy a tagállamok 
összehangolják menedékjogi rendszereiket. Az EU szeretné csökkenteni a nyomást azokon az 
országokon, amelyek jobb körülményeket és életminőséget biztosítanak az oda érkezőknek, és 
elkerülni, hogy az emberek válogassanak a befogadó államok között. Az EU számos olyan 
javaslaton dolgozik, amelyek a menedékjogi szabályok harmonizációját segítik. 
 

A menedékjog megadásának okai
 
Az EP állampolgári jogi szakbizottsága 2017 júniusában fogadta el álláspontját a szabályokról, 
amelyek többek között az egyenlő bánásmódot garantálnák a menedékstátuszért jelentkezők 
körében, az elbíráló tagállamtól függetlenül. Habár a Parlament és a Tanács előzetes 
megállapodásra jutott 2018 júniusában, a javaslat még vár a Tanács végső jóváhagyására. 
 

Fogadási feltételek
 
Az EU emellett dolgozik a fogadóországok által biztosított körülményeket szabályzó irányelv 
felülvizsgálatán is. A cél az, hogy a tagállamok egységes ellátást biztosítsanak a 
menedékkérőknek (lakhatás, hozzáférés a munkaerőpiachoz, stb.). A menedékkérők például 
már az első naptól fogva nyelvi kurzusra járhatnának. Az előzetes megállapodás már 2018 
júniusában megkötötte az EP és a Tanács, de a Tanács végső jóváhagyása még várat magára. 
 

Az EU Menekültügyi Ügynöksége
 
A Parlament és a Tanács megállapodását követően2021 november 11-én a Parlament 
támogatta a jelenlegi Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) átalakítását az EU 
Menekültügyi Ügynökségévé. A megújult ügynökség segít a tagállamoknak, hogy a 
menekültügyi eljárások egységesebbek és gyorsabbak legyenek. A mintegy 500 szakértő 
segítségével jobb támogatást nyújt majd a magas esetszámmal küzdő nemzeti menekültügyi 
rendszereknek, és hatékonyabbá, fenntarthatóbbá teszi az EU teljes migrációkezelési 
rendszerét. Ezen túlmenően az új ügynökség feladata lesz annak nyomon követése, hogy a 
tagállamokban a nemzetközi védelmi eljárások és a befogadási feltételek esetében tiszteletben 
tartják-e az alapvető jogokat. 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-recast-eurodac-regulation
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-qualification-directive
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-reform-of-the-reception-conditions-directive
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210628IPR07254/a-new-stronger-asylum-agency-for-a-more-consistent-asylum-policy-across-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20171117STO88354/europai-menekultugyi-tamogatasi-hivatal-1-3-millio-menedekkerelem-2016-ban
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_3241
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_3241


EU-s menekültügyi források
 
A Parlament 2021 júliusában elfogadott állásfoglalásában jóváhagyta a Menekültügyi, Migrációs 
és Integrációs Alap (AMIF) 2021–2027 közötti megújított költségvetését, amely így 9,88 milliárd 
euróra növekedett. Az új alap segíti az egységes menekültügyi politika megerősítését, és a 
tagállami igényekkel összhangban támogatja a legális bevándorlás fejlesztését és a harmadik 
világbeli országok állampolgárainak integrációját. Emellett szerepe van az illegális bevándorlás 
elleni küzdelemben is. Az alap forrásai annak elősegítésére is felhasználhatók, hogy a 
tagállamok igazságosabban osszák el egymás között a menekültek és menedékkérők 
ellátásának feladatát. 
 

A képviselők támogatták az új Integrált Határkezelési Alap (IBMF) létrehozását is és 
megállapodtak abban, hogy ennek költségvetése 6,24 milliárd euró. Az IBMF az alapvető jogok 
tiszteletben tartásával segíthet a tagállamok határigazgatással kapcsolatos kapacitásának 
növelésében. Emellett hozzájárul a közös, összehangolt vízumpolitikához, és védelmi 
intézkedéseket vezet be az Európába érkező kiszolgáltatott emberek, a kísérő nélküli 
gyermekek számára.

 
További információt a témában a Határellenőrzés az EU-ban és A menekültek integrációja 
Európában című cikkeinkben lehet olvasni. 
 

További információk az EU migrációval kapcsolatos 
munkájáról

Az EU határellenőrzése és a migráció kezelése• 
A menekültek integrációja Európában• 
Bevándorlás, kiutasítások: adatok és részletek az uniós politikáról (infografika)• 
Munkaerő-bevándorlás: az EU-ban való munkavégzés legális lehetőségeinek 
javítása

• 

További információk az EU migrációval kapcsolatos munkájáról
A dublini szabályok (angolul)
A menedékkérők befogadása az EU-ban: a szabályozás reformja (angolul)
Összefoglaló: a migrációs kihívás (angolul)
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210701IPR07514/menekultugyi-es-a-hatarigazgatasi-alapokrol-dontott-a-parlament
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210701IPR07514/menekultugyi-es-a-hatarigazgatasi-alapokrol-dontott-a-parlament
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/20150831TST91035/20170627STO78419/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/20150831TST91035/20170629STO78628/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/20150831TST91035/20170629STO78628/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170627STO78419/az-eu-hatarellenorzese-es-a-migracio-kezelese
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170629STO78628/a-menekultek-integracioja-europaban
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20201210STO93501/bevandorlas-kiutasitasok-adatok-es-reszletek-az-unios-politikarol-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20230413STO79903/munkaero-bevandorlas-az-eu-ban-valo-munkavegzes-legalis-lehetosegeinek-javitasa
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20230413STO79903/munkaero-bevandorlas-az-eu-ban-valo-munkavegzes-legalis-lehetosegeinek-javitasa
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586639/EPRS_BRI(2016)586639_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593520/EPRS_BRI(2016)593520_EN.pdf
https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus04_en.pdf
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