
 

 

 

 

Összegzés az „Európa határokkal – Határok nélkül? Mobilitás, legalitás, illegalitás” 

című nemzetközi konferenciáról 

 

2018. szeptember 19. napján az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen a 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a Magyar Rendészettudományi Társaság 

Migrációs Tagozata és a Hanns-Seidel-Alapítvány szervezésében került megrendezésre 

az „Európa határokkal – Határok nélkül? Mobilitás, legalitás, illegalitás” című 

nemzetközi konferencia. 

A konferencia célja a mobilitást ösztönző európai uniós szabályrendszer alakulása és 

fejlődése irányainak, valamint az illegális migráció tükrében a tagállamok együttműködési 

lehetőségeinek és tapasztalatainak bemutatása. Előadóként részt vett a konferencián  

Dr. Töttős Ágnes (migrációs szakdiplomata Magyarország Európai Unió Melletti Állandó 

Képviselete, Brüsszel), dr. Szacsúri János (Külgazdasági és Külügyminisztérium, Konzuli és 

Állampolgársági Főosztály), Dr. Konyhás Szilvia (idegenrendészeti igazgató, Bevándorlási 

és Menekültügyi Hivatal), Thibaut Lespagnol, (első tanácsos, Budapesti Francia 

Nagykövetség), Dr. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója 

(Miniszterelnöki Kabinetiroda), Dr. Orbán Balázs, (miniszterhelyettes, Miniszterelnökség), 

Dimitrios Ntaloukas, Közös Műveleti Osztály, FRONTEX, Balázs László (r. ezredes, 

főosztályvezető ORFK, Határrendészeti Főosztály), Balog Gábor (r. alezredes, Készenléti 

Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda, Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály) és  

Aleksandar N. Manolchev (Elemző és Szakpolitikai Igazgatóság, Belügyminisztérium, 

Bolgár Köztársaság). A konferenciát dr. Kiss Attila, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 

főigazgató-helyettese, dr. Hegyaljai Mátyás európai uniós és nemzetközi helyettes 

államtitkár, illetve Fixl Renáta, a Hanns Seidel Alapítvány budapesti irodájának vezetője 

nyitották meg. A konferencia levezető elnöki tisztét Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára, az MRTT főtitkára töltötte be. 

A konferencián elhangzott előadások az első blokkban mobilitást ösztönző európai uniós 

szabályrendszer alakulását és fejlődését ismertették a hallgatósággal, fókuszálva a legális 

migráció ösztönzését szolgáló szabályozás fejlődésére. Elsőként a mobilitás értelmezése, 

elmélete történetébe kaphattunk betekintést, majd a következő előadó a legális migráció 

segítésére illetve szűrésére vonatkozó vízumpolitikát ismertette. A Bevándorlási és 



Menekültügyi Hivatal képviselője előadásában bemutatta a harmadik országok 

állampolgárainak EU területén való jogszerű tartózkodását és lehetőségeit. Az első blokk záró 

előadásában betekintést kaphattunk az új francia bevándorlási és menekültügyi törvénybe és a 

beilleszkedési folyamatba. 

A második blokkban megismerkedhettünk a migrációs helyzetre vonatkozó kormányzati 

stratégiával, valamint érdekfeszítő előadást hallhattunk az európai migrációs politika 

jövőjéről. A FRONTEX képviselője átfogó előadást tartott a 2017. és 2018. évi műveletek 

tapasztalatairól, és az illegális migráció fékezésében fellelhető új elemekről. Ehhez 

kapcsolódóan, ám nemzeti szemszögből az ORFK képviselőjének előadásában az illegális 

migráció kezelésének legfrissebb magyarországi tapasztalataiba kaphattunk betekintést, majd 

a Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Irodájának delegáltja az illegális migráció 

hátterében működő embercsempészet aktuális kihívásairól tartott előadást. A konferencia 

utolsó előadásában az EU bolgár elnökségének migrációval kapcsolatos tapasztalatairól, 

valamint a bolgár-török határon folytatott illegális migráció elleni küzdelem eredményeiről 

hallhattunk a Bolgár Köztársaság Belügyminisztériuma munkatársától. 

A konferencia zárásaként Lesták Tamás, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Nemzetközi 

Együttműködési Főosztályának vezetője beszédében eredményesnek ítélte a rendezvényt, 

elmondta, hogy ez a nap is bebizonyította, hogy nem egyszerű feladat megoldást találni és egy 

közös álláspont felé vinni a folyamatokat; mindezzel minden jelen lévő kollégának meg kell 

birkóznia a saját szakterületén. Külön kiemelte, hogy örömét fejezi ki az iránt, hogy a korábbi 

konferenciákhoz képest az idein volt a legmagasabb a részvétel. 

Összességében elmondható, hogy a konferencia kitűzött céljait elérte a rendezvénnyel 

kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek a szervezők felé szóban a konferencia 

helyszínén, illetve később írásban is. 


