
EASO gyakorlati útmutatók sorozat
A nemzetközi védelemre való jogosultság feltételei

Előzetes megfontolások: személyi és területi hatály

Üldöztetés

Kiegészítő védelem

Védelem a származási országban

Megalapozott félelem
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Belföldi védelem lehetősége
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Általános észrevételek:
●	 Először	mindig	a	menekült	jogállásra	való	jogosultságot	kell	megvizsgálni.
●	 Alkalmazza	a	jogi	előírásokat	az	elfogadott	lényeges	tényállásra	és	a	kockázatelemzés	eredményeire.
●	 Ne	felejtse	el,	hogy	a	védelem	szükségessége	sur	place	is	felmerülhet.
●	 Ne	felejtse	el,	hogy	az	üldöztetés	és	a	súlyos	sérelem	forrásai	a	következők	lehetnek:	az	állam,	az	
államot	vagy	az	államterület	egy	jelentős	részét	ellenőrzésük	alatt	tartó	felek	vagy	szervezetek	és	az	
államtól	független	szereplők.

●	 Az	egyes	ügyeket	egyedileg,	objektíven	és	pártatlanul	vizsgálja	meg.

A	kérelmező	harmadik	
ország állampolgára-e?

A	kérelmező	uniós	tagállam	
állampolgára-e?

A kérelem a nemzeti jog 
és gyakorlat értelmében 

elfogadható-e?

A	kérelmező	az	állampolgársága(i)	
szerinti	országán	kívül	

tartózkodik-e?

Az	a	bánásmód,	amelytől	a	kérelmező	tart,	az	emberi	
jogok	olyan,	kellően	súlyos	megsértésének	minősül-e,	
amely	többek	között	a	kvalifikációs	irányelv	9.	cikkének	

(2)	bekezdésében	említett	formában	jelenik	meg?

A bánásmód nem korlátozható emberi jog megsértésének vagy más 
alapvető	emberi	jog	kellően	súlyos	megsértésének	minősül-e?

A	bánásmód	tekinthető-e	különféle	olyan	intézkedések	
halmozódásának, amelyeknek következményei 

a	kérelmezőt	hasonló	módon	érintenék?

A	kérelmező	mutatja-e	félelem	jelét?

faji okok

halálbüntetés kiszabása

halálbüntetés végrehajtása

kínzás

és/vagy

és/vagy

nemzetközi	vagy	belső	fegyveres	konfliktushelyzetekben	
felmerülő	megkülönböztetés	nélküli	erőszak	

következtében polgári személy életének vagy testi 
épségének súlyos és egyedi fenyegetettsége

Észszerűen	valószínűsíthető,	hogy	a	kérelmezőt	a	
súlyos	sérelem	bármely	alábbi	típusa	érné?

embertelen vagy megalázó bánásmód

embertelen vagy megalázó büntetés

Fegyveres konfliktus áll-e fenn?

A	kérelmező	polgári	személynek	minősül-e?

Megkülönböztetés	nélküli	erőszak	esete	áll-e	fenn?

A	kérelmező	élete	vagy	testi	épsége	fenyegetett-e?

Van-e	bizonyítható	összefüggés	a	fenyegetés	és	
a	megkülönböztetés	nélküli	erőszak	között?

A fenyegetettség súlyos és egyedi-e?

A területen való 
puszta jelenlét 

tényleges veszélyt 
alapoz-e meg?

A	kérelmező	
személyes 

körülményeihez 
kapcsolódóan	

állnak fenn további 
releváns	tényezők?

vallás

nemzetiség

egy	meghatározott	társadalmi	csoporthoz	tartozás

politikai	meggyőződés

A	közvetett	bizonyítékokból	és	a	kérelmező	egyedi	
körülményeiből	levezethető-e	ez	a	félelem?

A	kérelmező	a	szokásos	
tartózkodási helyének országán 

kívül	tartózkodik-e?

A nemzetközi 
védelemre 

való jogosultság 
megvizsgálása 
nem szükséges

Nem áll fenn 
a kvalifikációs 

irányelv 15. cikkének 
a) pontja szerinti 

kiegészítő védelem 
szükségessége

Nem áll fenn 
a kvalifikációs 

irányelv 15. cikkének 
b) pontja szerinti 

kiegészítő védelem 
szükségessége

Nem áll fenn 
a kvalifikációs 

irányelv 15. cikkének 
c) pontja szerinti 

kiegészítő védelem 
szükségessége

Nincs szükség 
nemzetközi védelemre

Nincs szükség 
nemzetközi védelemre

A kiegészítő 
védelem 

szükségességének 
megállapítása (a 

kvalifikációs irányelv 
15. cikkének a) pontja) 

– folytassa a 
4. lépéssel

A kiegészítő 
védelem 

szükségességének 
megállapítása (a 

kvalifikációs irányelv 
15. cikkének b) pontja) 

– folytassa a 
4. lépéssel

A kiegészítő 
védelem 

szükségességének 
megállapítása (a 

kvalifikációs irányelv 
15. cikkének c) pontja) 

– folytassa a 4. 
lépéssel

Nem biztosított a 
védelem a kérelmező 

saját térségében – 
folytassa az 5. lépéssel

Folytassa a 
2. lépéssel

A bánásmód 
üldöztetésnek 

minősül – folytassa 
a 2b. lépéssel

Az üldöztetéstől 
való megalapozott 

félelem 
megállapítása 
– folytassa a 
2c. lépéssel

A védelem 
szükségességének 
megállapítása a 

menekült jogállás 
tekintetében – 

folytassa a 
4. lépéssel

A bánásmód 
nem minősül 
üldöztetésnek 
– folytassa a 

3. lépéssel

Nem 
állapítható meg 
az üldöztetéstől 

való megalapozott 
félelem – folytassa 

a 3. lépéssel

Ilyen jellegű 
üldöztetési ok nem 
áll fenn – folytassa 

a 3. lépéssel

vagy A	kérelmező	hontalan	személy-e?nem

nem

igen igen

igenigen

igen

igen

nem

nem

nem

igen

igen

igen

nem

nem

nem

igen

igen

igen

A	kérelmezőt	üldöznék-e	az	alábbi	
(tényleges	vagy	állítólagos)	okokból:

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen nem

igen

igen

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

A védelmet az állam 
vagy 

az	államot,	illetve	az	államterület	egy	jelentős	részét	
ellenőrzése	alatt	tartó	fél	vagy	szervezet	–	ideértve	

a	nemzetközi	szervezeteket	–	nyújtja-e?

Hatékony-e az általuk nyújtható védelem?

Maradandó	jellegű-e	az	általuk	nyújtható	védelem?

A	kérelmező	számára	hozzáférhető-e	az	általuk	nyújtott	védelem?

nem

nem

nem

igen

igen

igen

igen

Bizonyítható-e,	hogy	a	kérelmező	
saját	térségében	valószínűleg	
nincs	üldöztetésnek	vagy	

súlyos sérelemnek kitéve?

Hozzáférhet-e	a	kérelmező	a	
védelemhez? 

(lásd	a	4.	lépést)

Bizonyítható-e,	hogy	a	kérelmező	
valószínűleg	nincs	üldöztetésnek	
vagy súlyos sérelemnek kitéve?

A területre a gyakorlatban be lehet-e lépni?

A	kérelmező	biztonságosan	és	jogszerűen	beléphet-e	
a	területre	és	oda	bebocsátást	nyerhet-e?A	terület	biztonságos-e	a	kérelmező	számára?

Biztonságosan be lehet-e lépni a területre?

Jogszerűen	be	lehet-e	lépni	a	területre?

Bebocsátást	nyerhet-e	a	kérelmező	a	területre?
Észszerűen	várható-e,	hogy	
a	kérelmező	letelepedik	

azon a területen?

Hozzáférhet-e	a	kérelmező	a	
védelemhez? 

(lásd	a	4.	lépést)

Nem áll fenn a belföldi 
védelem lehetősége – 

a kérelmező nemzetközi 
védelemre jogosult

A belső védelem 
biztosított – a kérelmező 
nem jogosult nemzetközi 

védelemreigen

igen igen
igen

igen

igen

igen

igen

igen

nem nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem nem

A	kérelmező	félelme	megalapozott-e?
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