
  
 

   

 

 

HONOSÍTÁS és INTEGRÁCIÓ 
Hontalanok hozzáférésének javítása honosításhoz és 

integrációhoz 

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? 
Az egyetlen megoldás a hontalanságra az állampolgárság megszerzése. A honosítás 
akadályai következtében előfordulhat, hogy a hontalanok nem képesek gyakorolni a 
jogaikat és szociálisan hátrányos helyzetbe kerülnek. 

 A hontalanok jogai bizonyos összefüggésekben korlátozottak – például az 
oktatás, egészségügyi ellátás, jóléti juttatások és foglalkoztatás kapcsán –, ami 
hozzájárul a tartós szegénységhez és egyéb ártalmakhoz. 

 A hontalanok többnyire nem rendelkeznek szavazati joggal, politikai tisztséggel, 
illetve nem vesznek részt teljes mértékben a demokratikus folyamatokban. 

 A hontalanok gyermekei hontalanként születhetnek, ha a törvények nem 
tartalmaznak teljes körű biztosítékokat a gyermekkori hontalanság megelőzésére, 
ami sérti a gyermekek állampolgársághoz való jogát. 

 Azok az emberek, akik hosszú időszakokon át hontalanok maradnak, elszigeteltnek 
és nem szívesen látottnak érezhetik magukat, ami mentális egészségi problémákat 
okoz, és korlátozza a képességüket, hogy hozzájáruljanak a társadalomhoz. 

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

1. Ismerje fel a hontalanságot és annak hatását 

Ne feltételezze azt se, hogy mindenki rendelkezik állampolgársággal, hogy minden 
hontalan tudja magáról, hogy hontalan, vagy hogy a hontalanság azonosításra kerül majd 
a menekültügyi vizsgálatban vagy státusz meghatározó eljárásban. Vegye fontolóra, hogy 
a hontalanok fokozott akadályokkal szembesülnek-e a honosítás terén, és szükség esetén 
kutasson tovább. 

 A hontalanok szembesülnek-e akadályokkal a honosítás terén, például ha nem 
rendelkeznek bizonyos okmányokkal, mint például születési anyakönyvi kivonattal 
és útlevéllel? 

 A hontalanok képtelenek-e megfizetni a honosítás költségét, és ez összefügg-e a 
jogaikat és lehetőségeiket érintő korábbi korlátozásokkal? 

 Lehetséges-e a követelményeket enyhíteni / azoktól eltekinteni? 

 

https://statelessjourneys.org/the-issues/childrens-rights-to-a-nationality/
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 az állampolgárság igazolásának hiányát és a 
hontalanság jeleit 

Ha megállapítja, hogy egy személy hontalan lehet, jegyezze fel ezt a fontos információt a 
szemére vonatkozó bármely iraton. Ha egy formanyomtatványon nem szerepelnek mezők 
ezen információ pontos feljegyzésére, jegyezze fel ezt valahol a formanyomtatványon, 
hogy legyen feljegyzés, és tájékoztassa az illetőt erről, valamint arról, hogy ez fontos lehet 
a jövőben. Őrizzen meg másolatokat bármely releváns dokumentumról is a dossziéjában, 
hogy szükség esetén később elérhetőek legyenek. 

A legtöbb európai országnak nemzetközi kötelezettségei vannak, amelyek megkövetelik 
tőlük, hogy elősegítsék a hontalan személyek honosítását, bár a gyakorlatban a 
hontalanok gyakran szembesülnek jelentős akadályokkal az állampolgárság 
megszerzésében.  

3. Irányítsa át szaktanácsadáshoz, támogatáshoz és tájékoztatáshoz 

Ha esetleges hontalanságot azonosít olyan személynél, aki honosítást szeretne, irányítsa 
át az illetőt olyan szervezetekhez, 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, honosításról és integrációról.  

Némi további információ szerepel az alábbiakban és jóval több a weboldalainkon (linkek 
alább). 

 Hontalan Személyek Megkönnyített Honosítása 
 Menekültek Szavazati Jogai 
 Állampolgársághoz való hozzáférés és annak kihatása a bevándorlók 

integrációjára 
 Sok vizsgálat mutatja, hogy a honosítás pozitív összefüggésben áll az 

integrációval, valamint szociális-gazdasági és egyéb eredményekkel; például itt és 
itt 

Milyen változásokra van szükség szakpolitikai szinten? 
 Az államok kötelesek betartani a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló 1954. 

évi Egyezményt, és törvényekben és szakpolitikákban biztosítani megkönnyített 
honosítást. 

 Az államok kötelesek megkönnyíteni a hontalanok hozzáférését a honosításhoz 
a gyakorlatban, többek között a hontalanság pontos rögzítésének és 
megállapításának biztosításával, valamint szükség esetén a hontalanoknak a 
dokumentációs követelmények, a díjak és a nyelvvizsga-követelmények alóli 
felmentésével. 

 Az államok kötelesek képzést biztosítani az állampolgársági ügyek tisztviselői 
részére a hontalanok körülményeiről és az akadályokról, amelyekkel a honosítási 
követelményekkel összefüggésben szembesülhetnek. 

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://tilburglawreview.com/articles/10.1163/22112596-01902020/galley/69/download/
https://tilburglawreview.com/articles/10.1163/22112596-01902020/galley/69/download/
https://tilburglawreview.com/articles/10.1163/22112596-01902020/galley/69/download/
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/voting-rights-refugees?format=HB&isbn=9781107159310
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/voting-rights-refugees?format=HB&isbn=9781107159310
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/human-rights/voting-rights-refugees?format=HB&isbn=9781107159310
https://www.migpolgroup.com/_old/diversity-integration/access-to-citizenship-and-its-impact-on-immigrant-integration/
https://www.migpolgroup.com/_old/diversity-integration/access-to-citizenship-and-its-impact-on-immigrant-integration/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/zfsoz-2015-1006/html?lang=en
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/naturalisation-a-passport-for-the-better-integration-of-immigrants_9789264099104-en#page5


  
 

   

 

 

 Az államok és más ügynökségek kötelesek az integrációs szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést a hontalanokhoz igazítani, a jogokhoz és lehetőségekhez való 
méltányos hozzáférés biztosítása érdekében. 

További háttér-információ a kérdésről és további források 
A nemzetközi jog elismeri, hogy az elsődleges megoldás a hontalanságra az 
állampolgársághoz való hozzáférés, de a hontalanok számos akadállyal szembesülnek a 
honosítás során. A Hontalan Személyek Jogállásáról szóló 1954. évi Egyezmény kötelezi az 
államokat a hontalan személyek honosításának és integrációjának megkönnyítésére. 
Azonban nagyon kevés ország tartja be ezt a kötelezettséget; még ott is, ahol léteznek 
jogszabályi előírások, azokat gyakran nem hajtják végre maradéktalanul. 

Sok hontalant rendszeresen kizárnak a formális oktatásból vagy foglalkoztatásból a 
származási országaikban. Ez azt jelentheti, hogy Európában a nyelvtanfolyamok és a 
szakmai képzés egy hontalan életében az első alkalom arra, hogy hozzáférjen hivatalos 
oktatáshoz. Ezen túlmenően lehetséges, hogy a hontalanok nem rendelkeznek azokkal az 
okmányokkal, amelyek rendszerint szükségesek a jogosultság igazolásához számos 
oktatási vagy foglalkoztatási lehetőséghez – például születési anyakönyvi kivonat, 
bizonyítvány korábban elért tanulmányi eredményekről, formális munkatapasztalat 
igazolása, illetve ajánlólevelek. 

Számos összefüggésben jelentős akadályok maradnak a hontalanok személyek 
honosítása vagy integrálása előtt. Például egyes országokban a születési anyakönyvi 
kivonat kötelező a honosítás kérelmezéséhez. Más országokban útlevél vagy egy korábbi 
állampolgárságról való lemondás igazolása kötelező. Néhány országban a honosítási 
eljárások nagyon drágák, és a hontalan kérelmezőket nem mentesítik a díjak alól (például 
az Egyesült Királyságban). Lehet, hogy állampolgársági vizsgát kell tenni, illetve nyelvi vagy 
minimumjövedelem-követelmények vannak. Mindezek akadályokat jelenthetnek a 
honosítást igénylő hontalanoknak.

  

https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://index.statelessness.eu/
https://index.statelessness.eu/
https://index.statelessness.eu/
https://www.statelessness.eu/updates/blog/citizenship-sale-cost-stateless-people-can-ill-afford
https://www.statelessness.eu/updates/blog/citizenship-sale-cost-stateless-people-can-ill-afford
https://caselaw.statelessness.eu/caselaw/germany-federal-administrative-court-judgment-1-c-2314
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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 
 

 
  

 

 

„Mindig palesztinok maradunk, és soha nem szabad feladnunk a 

palesztin harcot a jogunkért, hogy visszatérhessünk ősi 

hazánkba. Viszont az, hogy holland állampolgárrá lettem, képessé 

tett arra, hogy kiteljesítsem a képességeimet...” 

~ (Korábban hontalan) palesztin nő, honosított holland állampolgár 

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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