MENEKÜLTÜGYI SZ AKMA I ISMERETEK
FELKÉSZÜLÉSI TÉMA KÖR ÖK 2020.

1. A menedékjog korai története: a kezdetektől az I. világháborúig. A menedékjog fogalma,
kialakulása, megjelenése az egyes történelmi korokban (ókori Kelet, Hellász, menedék a zsidó
jogban, az egyház és az állam viszonya a menedéknyújtás intézményéhez a középkorban.
Alapfogalmak és változásaik (menedék, oltalom, menedékjog, menhely).
2. A nemzetközi védelmi rezsim kialakulása az I. világháborútól az 1951. évi Genfi Egyezmény
létrejöttéig. A menedékjog modern definíciója, alapfogalmai. Menekültek védelme a két
világháború közötti időszakban, a Népszövetség szerepe, Nansen főbiztos tevékenysége. A II.
világháború következményei, a UNHCR létrejöttét megelőző, menekültekkel foglalkozó
szervezetek.
3. A modern menekültügy létrejötte. A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi
Egyezmény és az 1967. évi New Yorki Jegyzőkönyv. Tartalma, létrejöttének körülményei, a
menekültügy fejlődése a XX. század második felében.
4. A menekült fogalma az 1951. évi Genfi Egyezmény szerint, a kiutasítás vagy visszaküldés
tilalma, illetve az üldözés meghatározott formái és tartalmuk (faji, vallási okok, nemzeti
hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, politikai meggyőződés).
5. Menekültügy az Európai Unióban. Az EU és a menedékjog. Rövid történeti visszatekintés.
Közös Európai Menekültügyi Rendszer.

6. A dublini rendszer. Az un. dublini rezsim célja, létrehozása és működése. Dublin I., II., III.
rendeletek, Eurodac rendelet.
7. A menekültügy hazai története és jelenlegi szervezeti rendszere. A menekültügyi
intézményrendszer felállítása és működtetése a rendszerváltozás időszakától napjainkig. A
menekültügyi igazgatás Magyarországon, főbb szabályozók (törvények és rendeletek).
8. Menedékjog Magyarországon. Főbb fogalmak és tartalmuk a hazai szabályozásban
(menedékjog, kiegészítő védelem, ideiglenes védelem, biztonságos származási ország, kísérő
nélküli kiskorú, stb.)
9. A menekült státusz megszerzése, illetve a menekült külföldire vonatkozó szabályok. A
menekült jogállás tartalma, illetve a menekült jogállás megszűnése. Az elismerés feltételei,
illetve az azt kizáró okok. A menekült személyek jogai és kötelezettségei Magyarországon.
10. Az oltalmazott státusz megszerzése, illetve az oltalmazott külföldire vonatkozó szabályok.
Az oltalmazott jogállás tartalma, illetve az oltalmazotti jogállás megszűnése. Az

oltalmazottkénti elismerés feltételei, illetve az azt kizáró okok. Az oltalmazott személyek
jogai és kötelezettségei Magyarországon. Főbb különbségek a menekültekhez viszonyítva.
Releváns uniós szabályozás.
11. A menedékes és a befogadott státusz. A jogállások megszerzése és elvesztése, tartalmuk,
jogok és kötelezettségek.
12. Sajátos szükségletekkel rendelkező személyek. Kísérő nélküli kiskorúak, fogyatékossággal
élő személyek, emberkereskedelem és kínzás áldozatai. A rájuk vonatkozó speciális szabályok
ismertetése. Releváns uniós szabályozás.
13. A menekültügyi eljárás általános szabályai. Az eljárás célja, a kérelem benyújtása, a
kérelmet benyújtó személy, az elismerését kérő jogai és kötelezettségei. Releváns uniós
szabályozás.
14. A menekültügyi őrizet és egyéb rendelkezésre állást biztosító intézkedések alkalmazása a
menekültügyben. Céljai, tartalma, a vonatkozó szabályozás ismertetése. Releváns uniós
szabályozás.
15. A bizonyítás szabályai a menekültügyi eljárásban, illetve a visszaküldés tilalmának
vizsgálata. A menekültügyi hatóság feladatai, országinformáció a menekültügyi eljárásban.
Releváns uniós szabályozás.
16. Az eljárást gyorsító intézkedések a menekültügyi eljárásban. A kérelem elfogadhatatlansága
és a gyorsított eljárás. A jogorvoslat speciális szabályai. Releváns uniós szabályozás.
17. A nemzetközi védelem érdemének vizsgálata és a döntéshozatal. Érdemi és nem érdemi
döntések. A döntés közlése, jogorvoslat lehetősége. A szakhatóságok szerepe az eljárásban.
18. Repülőtéri eljárás és a határon benyújtott kérelem, valamint a menekültkénti és az
oltalmazottkénti elismerés visszavonása, illetve a státusz felülvizsgálata. Esetei, részletes
szabályai. Releváns uniós szabályozás.
19. A befogadó intézmények és feladataik a menekültügyben (befogadó állomás, menekültügyi
őrzött befogadó központ, tranzitzóna). Működésük, feladataik, valamint a releváns uniós
szabályozás a kérelmezők ellátásával, valamint a menekültek és oltalmazottak támogatásával
kapcsolatban (Befogadási és Kvalifikációs irányelvek)
20. Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén érvényben lévő szabályozás. Célja,
jogszabályi háttere, eljárási szabályok, a tranzitzónák működése.

