
  
 

   

 

 

CSALÁDEGYESÍTÉS 
Annak biztosítása, hogy hontalanok egyesülhessenek a 

családtagokkal 

Mi a kérdés? 
Mit tehetek frontvonalbeli menekültügyi dolgozóként?  
Milyen változásokra van szükség szakpolitikai szinten? 
További háttér-információ a kérdésről és további források 

Mi a kérdés? 
A hontalanok családtagokkal való egyesülése előtti akadályok sérthetik a családi élethez 
való jogot és időnként veszélyes helyzetekbe sodorhatják a családtagokat, egyéb emberi 
jogi visszaélések kockázatának kitéve őket. Például: 

 Azok a hontalanok, akik nem rendelkeznek okirati bizonyítékkal a rokoni 
kapcsolatukról, mert megtagadták tőlük a hozzáférést házasság vagy születés 
anyakönyvezéséhez, nagyobb valószínűséggel lesznek kötelesek DNS-vizsgálaton 
átesni, amit lehet, hogy nem képesek megfizetni és/vagy ami szükségessé teheti 
hosszú és/vagy veszélyes utazások megkísérlését a vizsgáló létesítményekhez. 

 A hontalan családtagoknál fokozott kockázat áll fenn, hogy nem képesek 
legálisan átlépni a határokat, hogy követségi meghallgatáson részt vegyenek, az 
okmányok hiánya miatt. Néhány esetben ez arra kényszerítheti őket, hogy 
veszélyes utazásokra vállalkozzanak és engedély nélkül lépjék át a határokat. 

 A hontalanoknál fokozott kockázat áll fenn, hogy hosszú késedelem után 
sikerülhet csak a családegyesítés, okmányok hiánya és más komplikációk miatt, 
ami esetenként oda vezet, hogy a családtagok kétségbeesnek és megpróbálnak 
egyesülni szabálytalan és veszélyes utakon. 

Mit tehetek frontvonalbeli menekültügyi dolgozóként? 
A 4 Kulcsszó: Felismerés, Feljegyzés, Átirányítás, és Tudakozódás! 
 

1. Ismerje fel a hontalanságot és azzal kapcsolatos kihívásokat a 
családegyesítésben 

Ne feltételezze, hogy mindenki rendelkezik állampolgársággal, vagy hogy minden hontalan 
tudja magáról, hogy hontalan, vagy hogy egy kérelmező vagy családtagjának 
hontalansága azonosításra kerül majd a menekültügyi vizsgálatban vagy státusz 
meghatározó eljárásokban. Vegye fontolóra azokat az akadályokat, amelyekkel a 
hontalanok szembesülhetnek a családegyesítés során - mint például a rokoni kapcsolat 
igazolásának hiánya hontalanság miatt - és keressen módokat ezek leküzdésére.  

https://statelessjourneys.org/the-issues/asylum-registration-and-screening/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/
https://statelessjourneys.org/the-issues/refugee-reception-and-status-determination/


  
 

   

 

 

2. Jegyezze fel a hontalanságot vagy hontalanság jeleit 

Ha egy személynél hontalanságot vagy esetleges hontalanságot azonosít, jegyezze fel ezt 
a fontos információt a személyre vonatkozó bármely iraton. Ha egy formanyomtatványon 
nem szerepelnek mezők a hontalanság vagy a hontalanság jeleinek pontos feljegyzésére, 
jegyezze fel ezt valahol a formanyomtatványon, hogy legyen feljegyzés. Mindenképpen 
tájékoztassa erről az illetőt, és arról, hogy ez fontos lehet számára a jövőben. Őrizzen meg 
másolatokat bármely releváns dokumentumról is a dossziéjában. Az is hasznos lehet, hogy 
megkéri a szervezetét arra, hogy adjanak módokat a hontalanság (annak kockázata) 
feljegyzésére minden vonatkozó formanyomtatványon. 

3. Irányítsa át az embereket szaktanácsadás, támogatás és 
tájékoztatás megszerzéséhez 

Azonosítson olyan szervezeteket, amelyek hontalanságra és állampolgárságra 
specializálódtak abban az országban, ahol Ön dolgozik, hogy kiderítse, tudnak-e segíteni. 
Néhány tagunk esetleg tud segíteni. Töltse le és használja az útmutatónkat/poszterünket 
menekültügyi válaszban résztvevők számára és a rövid útmutatónkat menekültek és 
menedékkérők számára. 

4. Tudakozódjon a hontalanságról, valamint a családi egységről és 
egyesítésről.  

Némi további információ szerepel az alábbiakban és jóval több a weboldalainkon (linkek 
alább). Tudjon meg többet a hontalanságról és a családegyesítésről itt: 

 Szíriából Európába (4.Rész) 
 Kettős kockázat – Hontalan palesztinok Szíriában 
 UNHCR Hontalansági Önképző Modul (95.o.) 

Milyen változásokra van szükség szakpolitikai szinten? 
 Az államoknak garantálniuk kell egyenlő hozzáférést a családi élethez való joghoz 

annak biztosításával, hogy a törvények és szakpolitikák lehetővé teszik az 
egyenlő hozzáférést a családegyesítéshez a hontalanok és családtagjaik 
számára. 

 Az államoknak biztosítaniuk kell, hogy a családegyesítési eljárások tekintetbe 
veszik a hontalan menekültek és családtagjaik sajátos körülményeit, 
rugalmasságot és segítségnyújtást kínálva, ahol erre van szükség. 

 Az államoknak és a családegyesítésben részt vevő más szervezeteknek 
felvilágosítással kell szolgálniuk hontalanok számára oktatáson keresztül a 
dokumentációval és a bizonyítás nehézségeivel kapcsolatban különböző 
kontextusokban. 

 Az államok nem kötelezhetik a családtagokat arra, hogy megfizethetetlen vagy 
kockázatos utazásokra vállalkozzanak a családegyesítés elősegítése céljából, 
és észszerű alternatívákat kell biztosítaniuk 

További háttér-információ a kérdésről és további források 
Egyes államokban nincsenek jogszabályi előírások a hontalanok családtagokkal való 
egyesítésére vonatkozóan. Egyes államokban hiányosságok vannak a jogszabályi 

https://www.statelessness.eu/about/members
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-actors.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-poster.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/StatelessJourneys-leaflet-English.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://www.statelessness.eu/updates/blog/double-jeopardy-syrias-stateless-palestinians
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf


  
 

   

 

 

előírásokban azoknak a hontalanoknak a családegyesítésére vonatkozóan, akik nem 
kaptak menekült státuszt, de védelmet / tartózkodási engedélyt kaptak hontalanság 
megállapítása vagy más eljárás során. Egyes államoknak vannak törvényi rendelkezései 
hontalanok családegyesítésére vonatkozóan, de nem gondoskodtak arról, hogy ehhez 
létrehozzanak kérelmezési formanyomtatványt/eljárást. Még akkor is, ha ez nem 
szándékos, akadályt teremthet a hontalanoknak, hogy családtagokkal egyesüljenek. Egyes 
államoknak vannak törvényi rendelkezései családegyesítésére vonatkozóan csak 
meghatározott családtagok (rendszerint eltartott gyermekek és házastársak/partnerek) 
számára. Ahogyan általánosabban a menekültek kapcsán, az államoknak fontolóra kell 
venniük további családtagok egyesítését és az érintett személyek jogait a család iránti 
tisztelethez és magánélethez az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8. Cikke (és más 
vonatkozó jogszabály) szerint. 

A családegyesítési eljárásokban fennálló rugalmatlan eljárások és menetrendek 
hozzájárulhatnak a határidők elmulasztásához és az eljárások újra indításának 
szükségességéhez. Ez minden érintett számára nélkülözi a hatékonyságot és stresszes 
és/vagy veszélyes a hontalanokra. Személyazonosító vagy úti okmánnyal nem rendelkező 
hontalan családtagok arra kényszerülhetnek, hogy szabálytalanul utazzanak a 
határátlépéshez, hogy követségi időpontokon megjelenhessenek a családegyesítés 
elősegítése céljából. A bizonytalanság, az infrastruktúra hiánya és más komplikációk azt 
jelenthetik, hogy az érintettek elkésnek, vagy nem tudnak megjelenni.

  

https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2022/10/ENS-ISI-From_Syria_to_Europe_Jan-2019.pdf
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Szerezzen további információt 

Európai Hontalanügyi Hálózat 

Hontalan Utazások 

Hontalansági Index 

UNHCR Hontalanság Felszámolásának weboldala 

Az UNHCR Hontalansági Önképző Modul 

Hontalanügyi és Befogadási Intézet 

Állam nélkül 

Végezzen el egy kurzust a Hontalanügyi és Befogadási Intézetnél vagy a Melbourne-i 
Egyetem szervezésében. 

Európai szervezetek kapcsolatba léphetnek az ENS-szel képzési lehetőségekkel 
kapcsolatban. Ugyancsak feliratkozhat a levelezőlistánkra/hírlevelünkre is, követhet 

minket a közösségi médiában és támogathatja 
 

 
  

 

 

„Ennyi hónap várakozás után nagyon félünk attól, hogy a 

rokonainknak mégsem engedik meg, hogy elhagyják Szíriát, és 

megint elmulasztanak majd egy időpontot a [Holland] 

Követségen... Mindennél jobban azt szeretnénk, hogy idehozhassuk 

az édesanyánkat és a testvéreinket, de annyira sok komplikáció 

van,mert hontalanok vagyunk...” 

~ Hontalan szíriai asszony interjúja Hollandiában 

https://www.statelessness.eu/get-involved/subscribe-to-updates
https://statelessjourneys.org/wp-content/uploads/2023/02/StatelessJourneys-Addressing_statelessness_in_Europ_refugee_response-FINAL.pdf
https://index.statelessness.eu/
https://www.unhcr.org/uk/ending-statelessness.html
https://www.refworld.org/pdfid/50b899602.pdf
https://www.institutesi.org/courses
https://statefree.world/
https://www.institutesi.org/courses
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
https://law.unimelb.edu.au/centres/statelessness/engage/statelessness-intensive-course
mailto:info@statelessness.eu
http://www.statelessjourneys.org/
https://twitter.com/ENStatelessness
https://www.instagram.com/enstatelessness/
https://www.facebook.com/ENStatelessness
https://www.youtube.com/@enstatelessness
https://www.linkedin.com/company/10463498/
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