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Tárgy: Menekültügyi eljárás egészségügyi okból személyesen megjelenni nem képes 
menedékkérők esetén 
 
  
 
Tisztelt Miniszter Úr!  
  
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a mozgáskorlátozott, 
illetve más fogyatékosságban érintett, vagy egyéb egészségügyi okból személyesen a 
menekültügyi hatóság előtt megjelenni nem képes személyek menedékügyi eljárásának részét 
képező biometrikus adatrögzítésnek az ügyfél lakóhelyén, illetve tartózkodási helyén történő 
biztosítása érdekében fordul Önhöz. 
 
A MEOSZ-hoz az Ukrajnában kialakult háborús helyzet kezdete óta érkeznek segítségkérő 
megkeresések. Az egészségügyi szolgáltatást, a gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz 
ellátást és a mozgáskorlátozott emberek szállításában, átmeneti elszállásolásában való 
közreműködést érintő kérdések mellett az érintettek az ügyintézésben kérnek segítséget. 
 
Tapasztalataink szerint a mozgásszervi fogyatékossággal élő menekülteknek általában 
nehézséget okoz az ügyintézés, különösen a személyes megjelenést igénylő eljárások (így 
például a menekültügyi eljárás is) jelentenek nagy körültekintést igénylő szervezéssel járó 
terhet számukra. Meg kell jegyeznünk, hogy hasonló indokok miatt a személyes ügyintézést 
még a hazai körülményekkel, sajátosságokkal tisztában lévő magyar mozgáskorlátozott 
emberek is igyekeznek elkerülni, és egyéb, főként elektronikus módon megoldani. 
 
A személyes megjelenés kiváltását azonban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
(Met.) nem teszi lehetővé. A Met. 35. §-a egyértelmű a tekintetben, hogy az elismerés iránti 
kérelem előterjesztésekor az elismerést kérőnek a menekültügyi hatóság előtt személyesen 
meg kell jelennie. Ennek jogszabályban, illetve az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 
honlapján megtalálható tajékoztatóban megjelölt oka, hogy a menekültügyi hatóság az 
elismerés iránti kérelem benyújtásakor intézkedik az elismerését kérő arcképmásának, 
valamint ujjnyomatának rögzítésről.  
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Ez azt jelenti, hogy jogszabály nem engedi meg a hatóság számára, hogy a menedékeskénti 
elismerést kérő személy biometrikus adatait egyéb módon rögzítve folytassa le a 
menekültügyi eljárást. Holott a biometrikus adatok, azaz az arckép és ujjnyomat lakóhelyen 
vagy tartózkodási helyen való rögzítésének módja más jogszabályban már biztosított. 
 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
29. §-a úgy rendelkezik, hogy jogszabályban meghatározott kivétellel a személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló kérelem csak személyes 
megjelenéssel terjeszthető elő. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 
arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 
határozza meg a kivételt jelentő esetet. A Korm. rendelet 12. §-a értelmében a 
személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmező személyes 
megjelenésre köteles, kivétel ez alól a személyes megjelenésében egészségügyi okból 
akadályozott kérelmező. Amennyiben az érintett erről a tényről orvosi igazolással rendelkezik 
és kéri a tartózkodási helyen történő adatrögzítést a járási hivataltól, illetve a kijelölt 
kormányhivataltól, úgy a kérelmező Korm. rendelet szerinti adatait a hatóság a kérelmező 
lakóhelyén vagy tartózkodási helyén rögzíti. 
 
Mindezeket figyelmbe véve a MEOSZ javasolja, hogy a 1992. évi LXVI. törvényben és a 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozott egészségügyi okból személyes 
megjelenésben akadályozott kérelemezők lakóhelyen vagy tartózkodási helyen történő 
adatrögzítésének lehetősége a egészségügyi ok miatt megjelenni nem képes menedékeskénti 
kérelmezők esetében is biztosított legyen a vonatkozó jogszabályban. 
 
György István területi közigazgatásért felelős államtitkár 2022. április 11. napján kelt 
tájékoztatása szerint a Belügyminisztériummal együttműködésben folyamatban van a 
személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásban az adatrögzítéshez szükséges 
eszközök beszerzése, így a tárgyi eszközök hiánya nem lehet akadálya a MEOSZ fentiekben 
részletezett javaslatának. 
 
Kérem tisztelt Miniszter Urat, hogy Szövetségünk javaslatát megfontolni szíveskedjen, és 
egyetértése esetén a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen. 
 
Tisztelt Miniszter Úr, tisztelettel kérem mielőbbi szíves intézkedését, és erről szóló írásbeli 
tájékoztatását. 
 
Budapest, 2022. június 30. 
 

Tisztelettel:  
 
    Kovács Ágnes  

 elnök 
 


