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Tájékoztató és tanácsok 
a kivándorolni szándékozóknak

Jog az utazáshoz és a hazatéréshez

Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, 
hogy az országot elhagyja és ide visszatérjen. Joga 
van máshol boldogulást, munkát keresnie, de magá-
val és családjával szembeni kötelessége, hogy elő" e 
tájékozódjon és felelősségteljes döntést hozzon. Né-
hány esetben nincs lehetőség az ország elhagyására, 
így például ha büntetőeljárás folyik ellene.

Van-e jogunk – feltétel nélkül – idegen 
országba belépni?

Nincs, mert az Európai Unióban és a világ többi ré-
szén a külföldiek beutazása és o" ani tartózkodása 
törvényi feltételekhez kötö" . Minden állam saját 
maga szabja meg feltételeit. Általában panaszra nincs 
lehetőség, ha a határon megtagadják a beléptetést, a 
beutazni szándékozót visszafordítják, vagy kiutasít-
ják, mert az állam törvényei azt lehetővé teszik. Az 
utazás költségeit és kockázatát az utazó maga viseli, 
kártérítésre nincs mód. 

Mit jelent a vízum nélküli utazás?
Az Európai Unió országaiban és most már Kanadá-
ban sem kell a magyar állampolgároknak előre en-
gedélyt kérni a beutazáshoz. Látogatási, turisztikai 
célból utazhatunk, de megsértjük a törvényt, ha o"   
engedély nélkül munkát vállalunk vagy beiratko-
zunk egy iskolába. Kanadában legfeljebb 6 hónapig 
lehet vízum nélkül tartózkodni, a határidő túllépése 
kiutasítást eredményezhet. 

Ki nem léphet be Kanadába?
Akinek egy éven belül lejár az útlevele, aki 10 éves 
szabadságvesztéssel fenyegete"  súlyos bűncselek-
ményt követe"  el, fertőző vagy súlyos betegségben 
szenved, akinek kezelése, szociális támogatása ko-
moly megterhelést jelentene a helyi településnek. 
Nem léphet be az sem, aki szándékosan megtéveszti 
a hatóságot, és nem látogatási, hanem letelepedési cél-
lal utazik Kanadába. Családos (társas) utazás esetén 
megtagadják a belépést akkor is, ha a fenti okok csak 

egy családtaggal szemben állnak fenn. Akit koráb-
ban kiutasíto" ak, az évekig nem utazhat be. 48 órán 
belül kitoloncolják azt, akiről kiderült, hogy engedély 
nélkül végez munkát, vagy tartózkodási engedélye 
lejárt, vagy a beutazásától számíto"  hat hónap letelt. 
Belépésnél ellenőrzik, hogy a külföldi rendelkezik-e 
a visszaútra megválto"  menetjeggyel. Igazolnia kell, 
hogy miből fogja magát és a vele utazó családtagjait 
eltartani, van-e szállása. Ezekről különböző igazolá-
sokat kérhetnek, különösen, ha valaki hosszabb ide-
ig szeretne Kanadában tartózkodni. Általában nem 
hihető, hogy napokig tartó utazást követően valaki 
csak néhány napot szeretne o"  eltölteni. 

Ne hagyja magát becsapni!
Nem lehet menekült státuszt, letelepedést vagy más 
engedélyt beszerezni, akármilyen cég vagy ügyinté-
ző ígéri is! Kanada Magyarországról nem fogad be 
menekülteket, mert az Európai Unió tagállama. Az 
Európai Unió országaiban pedig kizárt, hogy egy 
uniós tagország, így Magyarország állampolgárát 
menekültként ismerjék el.

Ha valaki Kanadában akar dolgozni vagy o"  lete-
lepedni, akkor azt előre és személyesen kell Kanada 
budapesti nagykövetségén kérelmeznie. Az ehhez 
szükséges nyomtatványok ingyenesek, és a munka-
közvetítésért tilos pénzt kérni a munkát keresőtől. Te-
hát aki pénzt kér a menekült státusz vagy a letelepe-
dési, munkavállalási engedély megszerzéséért, eset-
leg pénzért munkát, vagy az utazás megszervezését 
ajánlja, feltehetően csaló. A csaló munkaközvetítőkre 
jellemző, hogy írásbeli szerződést nem kötnek, és a 
díjat készpénzben, elismervény nélkül kérik. 

Fontolja meg lépéseit!
Ha munkát, külföldi jövedelmet keres, akkor se in-
duljon el vaktában, ha azt egy rokon, vagy ismerős 
ajánlja. Hat hónap ala"  Kanadában munkát találni, 
és ahhoz engedélyt, és munkavállalási célú vízumot 
szerezni elég körülményes. Ne adja el magyarorszá-
gi lakását, ne írassa ki a gyerekét az iskolából, óvo-
dából, ha nincs kellő garancia arra, hogy hat hónap 
után tényleg Kanadában maradhat. A családi pótlék 
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három hónapos külföldi tartózkodással megszűnik, 
tehát hazatérve azt újra kérelmezni kell. 

Letelepedési engedélyt nem kaphat akkor, ha nem 
rendelkezik Kanadában élő rokonai befogadó nyi-
latkozatával, a családtagok iskolai bizonyítványai-
val, nem rendelkezik megtakaríto"  pénzzel, és nem 
kapja meg az erkölcsi bizonyítványt vagy az orvosi 
engedélyt. Tehát előzetesen tájékozódni kell a Kana-
dai Nagykövetségen, hogy milyen feltételekkel ad-
nak ki hat hónapot meghaladó tartózkodásról szóló 
engedélyt (vízumot). 

Reménykedhet-e a gazdasági menekült?
Magyarországon sokan nem rendelkeznek munká-
val, ezért külföldön próbálkoznak. Egyesek kísér-
leteznek azzal is, hogy azért kérjenek menedéket, 
mert rossz gazdasági helyzetüket a súlyos diszk-
riminációval magyarázzák. Erre hivatkozva nem 
lehet menekült státuszt szerezni. A különböző szo-
ciális, gyermekvédelmi támogatás, átképzési prog-
ram, munkanélküli ellátás, közmunka mind arra 
bizonyíték, hogy vannak állami, önkormányzati 
intézkedések a romák számára, csak azok a napi 
előítéleteket nem csökkentik, nem segítenek kitörni 
ebből a szegénységből. Éppen ezért sem a faji alapú 
üldöztetés, sem az életlehetőségektől teljes megfosz-
tás nem bizonyítható. További nehézség, hogy nem 
feltétlenül fogadják el annak kĳ elentését, hogy vala-
ki roma. Magyarországon az etnikai hovatartozást 
semmilyen hatóság nem tudja igazolni, ilyen igazo-
lást a kisebbségi önkormányzatok sem adhatnak ki 
jogszerűen.  Ezért nincs értelme – és eredménye sem 
– a gazdasági okokból való menekülésre hivatkozni.

Hogyan lehet hazatérni?
A hazatérést egyesek ugyanolyan megfontolt és 
természetes lépésnek tekintik, mint a kiutazást. 
Ám ha kiutasíto" ak vagy kényszerrel kitoloncoltak 
egy külföldit, akkor sok kedvezőtlen körülménnyel 
számolhat: évekig nem térhet vissza oda, ahonnan 
kiutasíto" ák (ki-, illetve visszatoloncolták). Ha Ma-
gyarországon adósságot halmozo"  fel, kölcsöntar-
tozása van, eladta lakását, akkor kilátástalan hely-
zetbe kerül. Ráadásul a kitoloncolás költségeit meg-
fi ze" ethetik a külföldivel, ha pedig önként vállalja 
a hazatérést, akkor menetjegyét magának kell meg-
vásárolnia. A magyar konzulátus csak kivételesen 
és keveset tud segíteni, hiszen a külföldre utazónak 
rendelkeznie kell a ki- és a visszautazás anyagi fe-
dezetével. Tehát hazatérési kölcsönt csak kivételesen 
kaphat. Gyakran fordul elő, hogy a magyarországi 
rokonokkal fi ze" etik be a hazautazás költségeit (a 
jegy árát) a Külügyminisztérium pénztárába, és úgy 
utalják át a külföldön rekedt kiutasíto" nak, hogy 
haza tudjon térni. A követség (konzulátus) akkor ad 
segítséget, ha valakit fogva tartanak, de nem nyújt 
jogi képviseletet, és nem végez tolmácsolást a kiuta-
sítási ügyben. 
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