
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

Az elmúlt héten több alkalommal foglalkozott a sajtó a Menedék Egyesület munkájával. A 

legtöbb figyelmet a KDNP Ifjúsági Szervezete általi matricázás, és az abból készült, a Fidesz 

által terjesztett filmfelvétel váltotta ki. Fontosnak tartjuk, hogy a szervezetünk munkája iránt 

érdeklődők tájékozódhassanak arról, hogy mit csinálunk, és mit képviselünk. Ezért tesszük 

közzé az alábbi közleményt. 

Elsőként a szóhasználatról: 

A „migráns” kifejezés számunkra továbbra is olyan emberekre vonatkozik, akik hosszabb ideig 

(nem turistaként) tartózkodnak egy olyan országban, amelynek nem állampolgárai, vagy amely 

nem azonos a születési helyük szerinti országgal. Magyarország esetében tehát migránsnak 

tekinthető minden itt élő külföldi állampolgár illetve külföldön született személy, még akkor is, 

ha időközben magyar állampolgárságot szerzett. Ezt nem mi találtuk ki: a KSH és a 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala és az 

ENSZ is ezeket a meghatározásokat használja. Migráns tehát a Magyarországon tanuló ugandai 

diák, az itt letelepedő holland nyugdíjas, a menekültként elismert afgán cipész, a Vajdaságból 

áttelepült magyar autószerelő vagy a Corvinuson tanító amerikai professzor. A migrációról 

önmagában sem azt nem gondoljuk, hogy jó dolog, sem azt, hogy rossz. Hogy egy ismert 

közszereplő szavaira hivatkozzunk, olyan, mint a sokszínűség: nem érték, hanem állapot. Hogy 

jó-e vagy rossz – illetve, hogy kinek jó és kinek rossz – függ a migráció helyétől, idejétől, 

intenzitásától, a migránsok szociális és demográfiai helyzetétől, a helyi társadalom gazdasági 

és politikai helyzetétől, a migráns és nem migráns népesség közötti kulturális és szociális 

különbségtől és hasonlóságtól. Összetett, sokszereplős társadalmi jelenségről van szó, 

amelynek a pozitív és negatív hatásaival érdemes foglalkozni, csökkentve a negatívakat, és 

megőrizve, kiaknázva a pozitívokat. Minden állam célja, hogy a fentiek szem előtt tartásával 

működtessen egy hatékony, felelős és méltányos migrációs politikát. A Menedék Egyesület 

ebben kíván partnere lenni a mindenkori magyar kormánynak és a migrációs igazgatás területén 

dolgozó állami, nemzetközi, civil és más szervezeteknek. 

1995-ös megalakulásunk óta emberek ezreinek segítettünk abban, hogy Magyarországon 

beilleszkedjenek és otthonra találjanak, vagy abban hogy átmeneti itt-tartózkodásuk alatt 

sikeresen intézzék ügyeiket és boldoguljanak. Erdélyi és vajdasági magyarok, koszovói 

albánok, afgánok, szíriaiak, afrikai országokból érkezettek egyaránt megfordultak nálunk, 

igénybe vették szolgáltatásainkat, részt vettek programjainkon. Korábbi ügyfeleink közül ma 

már sokan magyar állampolgárok, megbecsült szakemberek vagy sikeres vállalkozók. Mások 

továbbmentek, vagy visszatértek szülőhazájukba.  



Munkánkat minden esetben az a cél vezette és vezeti, hogy Magyarország erős, hagyományaira 

és kultúrájára büszke, mások számára is irányadó értékeket képviselő ország legyen. Olyan 

ország, ahol a gyengék és alávetettek is támogatásra lelnek, ahol az igyekvőknek lehetőségük 

van a jólétre és felemelkedésre, és ahova öröm és büszkeség tartozni – azoknak is, akik ide 

születtek, és azoknak is, akiknek úgy hozta a sors, hogy velünk és köztünk élik le életüket. 

És most a vádakról: 

A Menedék Egyesület egyetlen vezetője sem nyilatkozott az egyesület nevében úgy, hogy a 

bevándorlás jó „mert mindenhonnan olyanok érkeznek, akik jobbak, mint a hazai népesség”.  

Az állítólagos nyilatkozat nem szó szerinti idézet, hanem felvezető mondatnak szánt újságírói 

átfogalmazás.  A teljes szöveg világosan tükrözi a migrációs szakirodalomban közkeletű állítás 

szövegösszefüggését. Tény, hogy a Magyarországra a hosszú távú tartózkodás szándékával 

érkezők összessége magasabban képzett, mint a magyar lakosság összessége. Adatok 

támasztják alá azt is, hogy a Magyarországon élő külföldiek között a legjellemzőbb az 

úgynevezett jövedelemszerzési célú tartózkodás, tehát munkát vállalni, vállalkozást működtetni 

jönnek a külföldiek hazánkba – ezért a foglalkoztatottságuk is magasabb, mint a magyar 

állampolgároké. Ettől még nem lesznek sem jobb, sem rosszabb emberek. 

A hazai népesség, a be- és átvándorlók társadalmi összetételének vizsgálata és értelmezése 

tudományos feladat. A tudományos értelmezés szabadsága alkotmányosan védett érték; ezen 

állítások nem lehetnek politikai megbélyegzés tárgyai. Mi úgy gondoljuk, ha a Mercedes, az 

Audi vagy a Suzuki gyáraiban olyan letelepedett külföldi mérnökök és szakemberek 

(„bevándorlók”) is dolgoznak, akiknek a képzettsége magasabb, mint hazai kollégáiké, az nem 

„felháborító”, hanem kívánatos.  

A Menedék Egyesület épp annyira bevándorlást támogató szervezet, mint a Magyar Kormány.  

Mindkét testület úgy véli, hogy a bevándorlás (és a kivándorlás) társadalmi folyamatok állandó 

velejárója és számos olyan formája van, amely a kibocsátó országnak, a vándornak és a 

befogadó országnak is előnyös. Ezért tartotta fenn a kormány évekig a letelepedési 

kötvényprogramját, vagy tartja fenn ma is a Stipendium Hungaricum programot, amellyel 

többek között angolai, eritreai, ghánai és bangladesi fiatalok magyarországi életét és 

tanulmányait teszi lehetővé, tandíjmentességet és a minimálnyugdíjnál magasabb ösztöndíjat 

biztosítva nekik. 

A Menedék Egyesület a gyakorlati munkájához a legtöbb támogatást a Magyar Kormánytól és 

rajta keresztül vagy közvetlenül az EU-tól, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságától 

kapja.  Ebből fakadóan nem ”Soros által pénzelt szervezet”; a közbeszédben rendszerint Soros 

Györgyhöz kötött Nyílt Társadalom Alapítványtól csak költségvetésének szinte elhanyagolható 

kicsiny részét kapta. Elutasítjuk a szóhasználatot is: a „pénzel” kifejezés általában negatív 

szövegösszefüggésben használatos, egyesületünknek támogatói vannak.  

A Menedék Egyesület nem dolgozik azon, hogy „Magyarországot elárassza migránsokkal”. 

Tevékenysége csak arra terjed ki, hogy a jogcímmel Magyarországon élőknek segítséget 

nyújtson a megoldások megtalálásában és a társadalmi béke megőrzése érdekében. E segítség 

állhat magyar nyelvi képzésből, álláshoz vagy lakhatáshoz segítésből, az oktatáshoz vagy az 
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egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatásából. Ugyanazt a munkát végezzük, 

amit az önkormányzatok szociális munkásai a területükön élő és egyedül nem boldoguló 

külföldiekkel.  Ezenkívül számos, a kormány által finanszírozott képzésben tanítjuk, miképp 

lehet a kulturális különbségeket áthidalva érintkezni. 

A Menedék Egyesület nem „dolgozik azon, hogy Magyarországot bevándorló országgá 

csinálja”. Nincs tevékenysége, amellyel külföldieket letelepedésre, vagy akár csak beutazásra 

buzdítana. Ezen a téren a kormány a már említett, globálisan reklámozott letelepedési és 

felsőoktatási programjaival feltétlenül többet tesz a külföldiek letelepedéséért. 

Akik járatosak a kultúrák közötti kommunikációban, azok tudják, hogy az esetlegesen 

szembenálló felek indulatait egymás megértése jobban csillapítja, mint a „harc”, a 

megbélyegzés és a zaklatás. Szervezetünk ezt az alapelvet követve szívesen látja mindazokat, 

akik érdeklődnek munkánk iránt.  

 

Budapest, 2018. június 18. 

 


