MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS
KÍSÉRŐ NÉLKÜLI
KISKORÚAK ESETÉBEN

Megérkezés az országba

1

Jogod van ahhoz, hogy elszállásoljanak és jogod van
arra, hogy kijelöljenek számodra egy ügygondnokot.
Az ügygondnok feladata, hogy segítsen neked
lakóhelyet találni, iskolát választani, vagy
gondoskodjon arról, hogy a kórházban ellássanak, ha
esetleg megbetegednél. Egy jogi képviselőt is ki
fognak jelölni számodra, aki segít neked a
menekültügyi és idegenrendészeti eljárás alatt.

Előzetes meghallgatás

3

Az előzetes meghallgatás során a menekültügyi
hatóság kérdezhet a származási országodról és az
állampolgárságodról, a családodról és az útvonalról,
amin keresztül megérkeztél az országba. Arra is
megkérhetnek, hogy meséld el, miért kellett
elmenekülnöd az otthonodból.

Menekültügyi meghallgatás

5

Ha a hatóságok úgy döntöttek, hogy maradhatsz
ebben az országban, akkor egy másik, úgynevezett
menekültügyi meghallgatást fognak tartani. Ezen egy
csomó kérést tesznek fel a múltadról, valamint arról,
hogy miért menekültél el a hazádból. Ha valamire nem
emlékszel, nem kell pánikba esni, ne találj ki
történeteket, legyél őszinte.

Jogorvoslat

7

Ha elutasították a menedékjogi kérelmedet,
megkérheted a bíróságot, hogy vizsgálja felül a
döntést.

Menedékjogi kérelem

2

Az ügygondnokod és/vagy a jogi képviselőd
segítségével benyújthatod menedékjogi kérelmedet
a menekültügyi hatósághoz.

Dublini eljárás

4

Előfordulhat, hogy a menekültügyi hatóság úgy dönt,
hogy egy másik európai uniós országnak ad át a
dublini rendelet értelmében. Az ilyen esetekben jogod
van arra, hogy tiltakozz ez ellen a döntés ellen és
fellebbezést nyújts be.

Döntés

6

A menekültügyi hatóság számba veszi az összes
rendelkezésére álló információkat és azok alapján
dönt arról, hogy elismer-e téged menekültnek vagy
oltalmazottnak (ez egy másik védelmi forma) vagy
elutasítja a menedékjogi kérelmedet.

Jogerős döntés

8

Ha a bíróság döntött a menedékjogi kérelmedről,
akkor már nincs lehetőség felülvizsgálni ezt a döntést.
Ilyenkor vagy jogod szereztél arra, hogy az országban
maradj, vagy el kell hagynod az ország területét.
Fontos, hogy nem szabad olyan országba
visszaküldeni téged, ahol kínzásnak vagy rossz,
megalázó bánásmódnak lennél kitéve.
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