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Rövidítésjegyzék
2004/38/EK irányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004.
április 29.) az Unió polgárainak és családtagjainak a tagállamok
területén történő szabad mozgáshoz való jogáról

2003/86/EK irányelv

A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a
családegyesítési jogról

Alaptörvény

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Alkotmány

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.
törvény

Áptv.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

BÁH

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Be.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Bjétv.

A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2009. évi XXIX.
törvény

Bszi.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény

BTT

Beutazási és tartózkodási tilalom

BÜK

Budapesti Ügyvédi Kamara

BÜSZ

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM
rendelet

Charta

Az Európai Unió Alapvető Jogok Chartája

Csjt.

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV.
törvény

Csvt.

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény

EBD

Elvi Bírósági Döntések

EBH

Elvi Bírósági Határozat

EGT

Európai Gazdasági Térség
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EJEB

Emberi Jogok Európai Bírósága

EJEE

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló,
Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (és az ahhoz
tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993.
évi XXXI. törvény)

EMN

European Migration Network

ET

Európa Tanács

EuB

Az Európai Unió Bírósága

FT

Fővárosi Törvényszék

Genfi Egyezmény

A menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28.
napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére
vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött
jegyzőkönyv (kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. törvényerejű
rendelet)

Gt.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Gyermekjogi Egyezmény

A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án
kelt Egyezmény (kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény)

Harmtv.

A harmadik országbeli állampolgárok
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

Harmtv.vhr.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

Jstv.

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

Ket.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

KMK vélemény

A Kúria Közigazgatási
véleménye

Költségrendelet

A bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet

Knptv.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban
alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény
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Kvalifikációs irányelv

A Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik
országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek
menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre
jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok
tartalmára vonatkozó minimumszabályokról

Legf. Bír.

Legfelsőbb Bíróság

MHB

Magyar Helsinki Bizottság

Menedéktörvény

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

MIA

Magyar Igazságügyi Akadémia

Módosító törvény

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény,
valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról 2013.
évi XV. törvény

MÜK

Magyar Ügyvédi Kamara

OBH

Országos Bírósági Hivatal

PKKB

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Pp.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

PPJNE

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966.
december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egyezségokmánya (kihirdetéséről szóló 1976. évi 8.
törvényerejű rendelet)

Ptk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részjelentés

A Kúria menekültügyi és idegenrendészeti joggyakorlat-elemző
csoportjának együttes részjelentése: a biztonságos harmadik
ország megítélése a menekültügyi nemperes eljárásokban

SIS

Schengen Information System

Szmtv.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény

Szmtv.vhr.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
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Törvényjavaslat

Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló
T/11207. számú törvényjavaslat

Új Btk.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény

Új Ptk.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

UNHCR

Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztossága

Végrehajtási rendelet

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

Visszatérési irányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve
(2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan
tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a
tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról
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I. rész

A JOGGYAKORLAT ELEMZÉSE
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1. Az Idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport munkájáról
1.1. A joggyakorlat-elemzés folyamata
2012. június 5-én a Kúria Elnöke meghatározta az „idegenrendészeti joggyakorlat elemzése”
vizsgálati tárgykört, és ezzel egyidejűleg külön vizsgálati tárgykörként állapította meg a
menekültügyi joggyakorlat elemzését is.
2012 júniusában sor került a Kúria határozatainak adatbázisa alapján – 209 idegenrendészeti
ítéletet tartalmazó lista szerint – a releváns ítéletek kigyűjtésére és témák szerinti
csoportosítására, továbbá az OBH-tól a vonatkozó statisztikai adatok beszerzésére, és végül
mindezek alapján a munka- és ütemterv tervezetének az elkészítésére. Mintegy 49
idegenrendészeti tárgyú kúriai ítéletet választott ki a joggyakorlat-elemző csoport mélyebb
elemzés céljára és további négy fővárosi ítélet, három idegenrendészeti nemperes, és 7
menekültügyi nemperes ügyben hozott végzés beszerzésére is sor került.
2012. szeptember 5-én került sor a csoport alakuló ülésére, amelyen döntés született az
aktavizsgálatok szempontjainak, darabszámának, eloszlásának a meghatározásáról, valamint a
feladatok felosztásáról a csoporttagok között.
2012. szeptember 24-én a második idegenrendészeti és menekültügyi joggyakorlat-elemző
csoportok együttes ülésén sor került a részjelentés és a kapcsolódó KMK vélemény
tervezetének a megvitatására.
2012. október 30-áig elkészültek az aktavizsgálatokról készült feljegyzések, amelyek 250
aktát érintettek. A joggyakorlat-elemző csoport 6 megyei törvényszék és a Fővárosi
Törvényszék 2011-ben befejezett 70 darab véletlenszerűen kiválasztott, idegenrendészeti
ügyét vizsgálta meg, ami az összes 2011-ben befejezett idegenrendészeti ügynek a vidéki
törvényszékek esetében az ügyek átlagosan harmadát, a Fővárosi Törvényszék
idegenrendészeti ügyeinek pedig közel 12%-át jelentette (339 db ügyből 40 db).
Az országos statisztikai adatok szerint 2011. évben a PKKB összesen 253, a Békéscsabai
Városi Bíróság összesen 719, a Nyírbátori Városi Bíróság összesen 855, a Kiskunhalasi
Városi Bíróság összesen 3476, a Győri Városi Bíróság összesen 275 őrizetes ügyben hozott
határozatot. A tényleges aktavizsgálatot már az országos adatok ismerete előtt megkezdtük,
mivel a PKKB-n személyes konzultáció eredményeként megtudtuk, hogy havonta húszhuszonöt ügyet bírálnak el. Ennek ismeretében két teljes havi érkezés iratanyagának az
átadását kértük, amit rövid úton meg is kaptunk. A továbbiakban – az országos adatok
ismeretében és az ügyintézés nyilvánvalóan hasonló módja miatt, – a többi bíróságtól az
arányosság követelményének a szem előtt tartásával ugyan, de már nem egész hónapot kitevő,
hanem annál kevesebb számú irat megküldését kértük. A 2011-es éven belül a vizsgálatra
kijelölt hónapok kiválasztását véletlenszerűen és nagyobb időközökkel (pl. január-augusztus)
határoztuk meg annak érdekében, hogy az elhúzódó, többször hosszabbított őrizeteket is
vizsgálni lehessen. A megkeresésekben kérdést tettünk fel, hogy az őrizetek
meghosszabbítását büntető vagy polgári ügyszakos bírák végzik-e. Külön kértük azoknak az
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ügyeknek a felterjesztését, amelyekben – a hatósági indítványok ellenére – a vizsgált évben
meghosszabbításra nem került sor. Ilyen esetre összesen háromszor került sor a Nyírbátori
Városi Bíróságon. A fenti szempontok alapján a PKKB előtt folyamatban volt ügyekből a
márciusi és szeptemberi érkezésből (huszonöt-huszonöt) összesen ötven, a békéscsabai
bíróságtól (ahol áprilisban nyílt meg az őrzött szállás) a májusi és augusztusi iratokból (húszhúsz), összesen negyven, a győri bíróságtól az áprilisi és októberi iratokból (tizenöt-tizenöt)
összesen harminc, a kiskunhalasi bíróságtól a januári és júliusi hónapokból (harminc-harminc)
összesen hatvan, az érintett hónapokon belül is véletlenszerűen kiválasztott ügyet vizsgált át a
joggyakorlat-elemző csoport. A megvizsgált összesen 180 ügy százalékos aránya az összes
ügyekhez képest nem volt meghatározható, mivel a statisztikai adatok mögött – ahogy azt a
vizsgálat feltárta – különböző számítási módokat alkalmaztak a bíróságok. Például amíg a
Kiskunhalasi Városi Bíróság minden egy meghosszabbítást külön ügyként kezelt, addig a
Nyírbátori Városi Bíróság egy őrizetes ügyét a meghosszabbítások számától függetlenül egy
ügynek tekintette.
2012 novemberében elkészült a Részjelentés átdolgozott tervezete, az ún. méltányossági
kérelmekkel kapcsolatos jogértelmezési kérdésekre vonatkozó részmunkaanyag, valamint két
további előkészítő anyag.
2012. november 26-án az idegenrendészeti és menekültügyi joggyakorlat-elemző csoport
együttes ülésén került sor az átdolgozott és végleges Részjelentés elfogadására, valamint a
KMK véleménytervezet kollégium elé való beterjesztésének elfogadására és egy
részmunkaanyag tartalmi elfogadására is.
2012. december 10-én a KMK véleményt, 2012. december 17-én a menekültügyi és
idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoportok együttes Részjelentését elfogadta a
Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium [lásd 2/2012. (XII.10) KMK vélemény a biztonságos
harmadik ország megítélésének egyes kérdéseiről].
2012 decemberében sor került az idegenrendészeti ügyekkel foglalkozó három járásbíró
bevonására.
2013. január 15-éig beérkezett a bevont járásbírák, a véleményezésre felkért MHB és az
UNHCR észrevételei.
2013. január 30-ig sor került az egyes részanyagok kidolgozására az idegenrendészeti őrizet
témájának kivételével, melyben további előkészítő anyagok készültek, és észrevételt kért a
joggyakorlat-elemző munkacsoport a MÜK-től és a BÜK-től.
2013. februárban az elkészült részanyagok tagok általi észrevételezésére került sor, és Csák
Zsolt, valamint Vaskuti András büntető ügyszakos kúriai bírákat a csoport bevonta az
idegenrendészeti őrizet témakörben, továbbá Makai Katalin polgári ügyszakos kúriai bírát az
érdekkapcsolatok elemzési körben. A külső szakértők között Szalayné Sándor Erzsébet
egyetemi docenst – elfoglaltságaira tekintettel – Nagy Boldizsár a CEU docense, és az ELTE
adjunktusa váltotta.
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2013. március 11-én sor került az idegenrendészeti őrizet témakörében a jogkérdések
megvitatására és a tervezet főbb irányainak a meghatározására a csoport ülésén, valamint a
joggyakorlat-elemző csoport megvitatta az elkészült részanyagokat.
2013. április 15-éig elkészült az összefoglaló vélemény tervezete. A joggyakorlat-elemző
csoport az összefoglaló vélemény tervezetét széleskörű szakmai egyeztetésre bocsátotta az
idegenrendészeti és menekültügyi kérdésekben feladat- és hatáskörénél fogva érintett
szervezetek részére. E szervezetek voltak: a felkért véleményezők, a hazai jogi karok, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a BÁH, valamint a Nemzetközi Migrációs Szervezet.
2013. május 9-éig beérkeztek a tagok, és a felkért szervezetek észrevételei.
2013. május 13-án tartott ülésén a joggyakorlat-elemző csoport megvitatta az észrevételek
tükrében a tervezetet.
2013. május 15-én a joggyakorlat-elemző csoport lezárta a vélemény tervezetét.
2013. május 27-én az ülésen elhatározott módosításokkal elkészült az elfogadott
összefoglaló vélemény végleges szövege, amelyet a joggyakorlat-elemző csoport írásos
szavazással 2013. május 30-án elfogadott, és a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi
Kollégiuma elé terjesztette a Kollégium vezetőjén keresztül.
1.2. A joggyakorlat-elemző csoport tagjai
Kúriai bírák: Bauer Jánosné, Fekete Ildikó, Kovács András György, Márton Gizella, Tóth
Kincső (közigazgatási ügyszak), Makai Katalin (polgári ügyszak), Horváth Ibolya (büntető
ügyszak), 2013 februárjától Csák Zsolt, Vaskuti András (büntető ügyszak);
Közigazgatási és munkaügyi bíróságok bírái: Figula Ildikó (Debrecen), Surányi József
(Budapest),;
Járásbírósági bírák: Hajdú Csaba (Nyírbátori Járásbíróság), Pásztor Ottília (Kiskunhalasi
Járásbíróság), Vida Adrienne (PKKB);
Külső szakértők: Hautzinger Zoltán (NKE RTK tanszékvezető docens), Szalayné Sándor
Erzsébet (PTE ÁJK docense) 2013. január 31-ig, Nagy Boldizsár 2013. február 1-jétől (CEU
docense, ELTE ÁJK adjunktusa);
A menekültügyi joggyakorlat-elemző csoport tagjai közül tanácskozási és észrevételezési
joggal: Nagy Anita (Budapest), Pál Zoltán (Debrecen), Béri András (Szeged), Tóth Judit
(SZTE ÁJK docense).
A joggyakorlat-elemző csoport munkáját érdemi és adminisztratív szempontból egyaránt
segítő kúriai tisztviselők voltak: Barabás Gergely és Robotka Imre kúriai közigazgatási
bírósági titkárok, és F. Rozsnyai Krisztina kúriai tanácsadó [ELTE-ÁJK egyetemi adjunktus].
1.3. A joggyakorlat-elemző csoport által alkalmazott ügyviteli szabályok
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Ha nincs legalább 4/5-ös többség (minősített többség) egy adott jogértelmezési kérdésben, és
a jogértelmezési kérdés olyan jellegű, hogy jogegységi határozat tárgya lehet, akkor a csoport
jogegységi döntést javasol. Ugyanez a helyzet, ha konszenzus van a jogértelmezési kérdésben,
de az ellentétes egy meghozott EBH-val.
Ha nincs teljes konszenzus, de legalább a tagok 4/5-e egyetértett a jogértelmezési kérdésben,
akkor kollégiumi vélemény közzétételét és EBH közzétételét javasolja a csoport (feltéve,
hogy a jogértelmezési kérdés olyan jellegű, hogy kollégiumi vélemény illetve EBH tárgya
lehet.)
Ha teljes konszenzus van egy jogértelmezési kérdés tekintetében, azt csak az összefoglaló
vélemény tartalmazza az összegző megállapítások körében. Ha lehetséges, EBH közzétételére
tett a joggyakorlat-elemző csoport javaslatot. Minden olyan esetben, amikor nincs teljes
konszenzus, de az adott kérdés jellegénél fogva nem lehet jogegységi határozat, vélemény,
vagy EBH tárgya, akkor azt szintén csak az összefoglaló vélemény összegző megállapításai
tartalmazzák.
Minden olyan esetben, amikor jogértelmezéssel nem volt feloldható a jogalkalmazási
probléma, akkor elsődlegesen az OBH felé tett igazgatási jellegű javaslatokat fogadott el a
csoport, esetleg külső, igazságszolgáltatásban közreműködő szervek felé fogalmazott meg
ajánlásokat, és csak végső esetben tett javaslatot jogalkotásra.
Az írásbeli szavazások elrendelésekor azt a szabályt alkalmazta a csoport, hogy ha a szavazás
során három tag kéri ülés összehívását és a személyes szavazást, akkor az írásbeli szavazás
eredménytelen, és az ülést vita és szavazás céljából össze kell hívni. Ilyen esetre nem került
sor.
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2. A vizsgálat tárgya, szempontjai
2.1. A idegenrendészeti ügyek
A vizsgálat tárgya az idegenrendészeti ügyek bírósági joggyakorlatának elemzése.
Idegenrendészeti ügyeknek nevezzük a külföldi állampolgárok Magyarországra való
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos jogi szabályozás BÁH (illetve a rendőrség1) által
végzett hatósági érvényesítésével összefüggő bírósági ügyeket.
Ezek közé tartozik azon BÁH (illetve a rendőrség) által hozott hatósági határozatok és
végzések bírósági felülvizsgálata, amelyek az Szmtv.-n, a Harmtv.-en és e törvények
végrehajtási rendeletein, így az Szmtv.vhr.-en, a Harmtv.vhr.-en, valamint a Végrehajtási
rendeleten és más kapcsolódó rendeleteken alapulnak. Ezek azok az ügyek, amelyekben a
BÁH (illetve a rendőrség), mint idegenrendészeti hatóság jár el.
A BÁH mint idegenrendészeti hatóság számos eljárásban, különféle tartalmú döntéseket
hozhat, amelyek bírósági felülvizsgálat tárgyai lehetnek. A joggyakorlat-elemzés azon
ügyekre koncentrált, amelyek a Kúria joggyakorlatában, az alsóbb fokú bíróságok
joggyakorlatát feltáró aktavizsgálatok eredményei és külső jelzések, elsősorban az UNHCR
jelentései alapján jogértelmezési problémákat vetettek fel.
Ennek megfelelően az elemzés tárgyát képezte:
1. A tartózkodási és letelepedési engedélyezési és hosszabbítási, kétfokú eljárásokban
hozott hatósági döntések bírósági felülvizsgálatának gyakorlata, amely döntéseket
közigazgatási ügyszakos bírók, 2013. január 1-jétől a közigazgatási és munkaügyi
bíróságok bírálnak el. E területen a Kúriának is számottevő joggyakorlata alakult ki.
2. A Harmtv. alapján egyfokú eljárásban, kiutasítást (illetve BTT-t) elrendelő határozatok
bírói felülvizsgálatának gyakorlata, amelyet 15 napos soron kívüli eljárás keretében
szintén közigazgatási bírók végeznek, jelenleg a közigazgatási és munkaügyi
bíróságokon, ezt megelőzően 2012-ben a törvényszékeken, illetve a fővárosi illetve
megyei bíróságokon. 2010. december 24-e után indult ügyekben és megismételt
eljárásokban hozott bírósági ítéletek ellen benyújtható felülvizsgálati kérelem a
Kúriára is, ezért kis számban keletkezett kúriai joggyakorlat is ebben a témában.
3. A kiutasítást előkészítő és idegenrendészeti őrizetet meghosszabbító soron kívüli
eljárást jelentő nemperes eljárások gyakorlata2, amit az idegenrendészeti őrizet helye
szerinti járásbíróságok végeznek. E döntések ellen nincs helye jogorvoslatnak, így
nincs kúriai gyakorlata sem a területnek.
1

A kiutasítást előkészítő őrizet elrendelése esetében.
A Harmtv. értelmében őrizetnek minősül a kiutasítást előkészítő őrizet és az idegenrendészeti őrizet. Az
idegenrendészeti őrizet a Harmtv. 54. § (1) bekezdése értelmében az elrendelt kitoloncolást vagy a dublini
eljárásban történő átadás vagy visszaadás végrehajtásának biztosítását szolgáló intézmény, amely a Harmtv. 54.
§ (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti feltételek valamelyikének fennállása esetén rendelhető el. A kiutasítást
előkészítő őrizetet az idegenrendészeti hatóság a Harmtv. 54. §-a szerinti törvényi feltételek fennállása esetén
rendelheti el az idegenrendészeti eljárás lefolytathatósága érdekében.

2
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Nem voltak tárgyai az elemzésnek az Szmtv. és a Harmtv. szerinti kifogást elbíráló
járásbírósági végzések3, mert a vizsgálati szempontok alapján nem volt azonosítható olyan
jogalkalmazási probléma, amely speciálisan ezekre az ügyekre vonatkozó jogértelmezési
problémát vetett volna fel. Másrészt ezek az ügyek viszonylag csekély számúak, ezért sem
volt észlelhető olyan kialakult bírói gyakorlat, amely elemzés tárgyát képezhette volna. Noha
felmerült – nem ellenőrzött – adat arra nézve, hogy a kifogások előterjesztése csekély
számának hátterében részben a hatóság nem megfelelő ügykezelése állhat (nem veszik át az
ilyen beadványokat és nem továbbítják), ez olyan kérdés, amely nem tartozik a bírósági
gyakorlat elemzésének körébe, mert kifejezetten a hatósági gyakorlat értékelését igényli.
Nem volt tárgya a joggyakorlat-elemzésnek az Szmtv. szerinti 8 napos határidővel elbírálandó
kiutasítási határozatok bírósági felülvizsgálata és a bíróság által elrendelt kiutasításon alapuló
kitoloncolási őrizet gyakorlatának vizsgálata, mert a vizsgálati szempontok alapján nem
merült fel olyan tény, körülmény, információ, amely jogértelmezést igényelt volna. A bíróság
által elrendelt kiutasítás végrehajtása körében hozott büntetés-végrehajtási bíró által hozható
döntések ugyanezen okból nem voltak az elemzés tárgyai. Szükséges azonban megjegyezni,
hogy a vizsgálat tárgya volt egy olyan jogértelmezési kérdés (a visszaküldés tilalmának
alkalmazása), amely a büntetés-végrehajtási bírák joggyakorlatára is vonatkozik.
Nem volt tárgya az elemzésnek a menekültügyi joggyakorlat, azok a menekültügyi eljárások,
ahol a BÁH mint menekültügyi hatóság jár el a Menedéktörvény alapján. Bár az
idegenrendészeti és menekültügyi eljárások és jogértelmezési kérdések számos ponton
egymással szorosan összefüggnek, de vizsgálati módszertani okok a két jogterület külön
elemző csoportokban való vizsgálatát indokolták. Ez a módszertani ok pedig az volt, hogy
míg az idegenrendészeti jognak egy releváns részében a Kúria egyedi ügyekben ítélkezési
tevékenységet folytat, ezért van joggyakorlata, addig a menekültügyi eljárásoknak nincs olyan
szelete, amelyre bármilyen rálátása lenne, mivel menekültügyekben kizárt mindenféle
rendkívüli perorvoslat. Ezért az idegenrendészeti jog területén a joggyakorlat-elemzés
kiindulópontja a Kúria egyedi döntései, a kúriai ítéleteket tartalmazó adatbázis volt, és az
ítéletek elemzése során nyert információkat csak kiegészítette az alsóbb fokú bíróságok ügyeit
érintő aktavizsgálat, addig a menekültügyi joggyakorlat a Kúria számára kizárólag az alsóbb
fokú bíróság ügyeinek aktavizsgálattal történő elemzésével ismerhető meg, és csak az
aktavizsgálatot követően határozhatók meg az elemzés irányai.
Ugyanakkor nem lehetett figyelmen kívül hagyni, hogy ahol a menekültügyi és
idegenrendészeti ítélkezés szorosan érintkezik, az egységes jogértelmezés érdekében szükség
van mindkét joggyakorlat-elemző csoport közös állásfoglalására. Ezért az idegenrendészeti
joggyakorlat-elemző csoport működésének megkezdésével egyidejűleg sor került a
menekültügyi joggyakorlat-elemző csoport felállítására is. A kúriai bíró tagok többsége
mindkét joggyakorlat-elemző csoport tagja, de részben a külső szakértők, illetve az
alacsonyabb szintű bíróságok bírái tekintetében az összetétel eltérő. A menekültügyi
joggyakorlat-elemző csoport azon tagjai, akik csak e csoport tagjai voltak, tanácskozási joggal
vettek részt az idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport menekültügyi kérdéseket is
3

A kifogás az őrizet jogszerűségét (Harmtv. 60-61. §-ainak való megfelelést) biztosító bírósági kontroll,
amelynek alapján a bíróság, ha kötelezettségszegést észlel, dönt az elmulasztott intézkedés pótlásáról, a jogsértő
állapot megszüntetéséről.

18

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

érintő jogértelmezési kérdések vizsgálatában, továbbá minden előkészítő anyagot megkaptak
észrevételezésre is.
Az idegenrendészeti és menekültügyi joggyakorlat alapjait egyaránt érintő kérdésként sikerült
azonosítani a visszaküldés tilalmának (non-refoulement elv) jogértelmezési kérdéseit. Az ezzel
kapcsolatos megállapítások a menekültügyekkel és idegenrendészeti ügyekkel foglalkozó
közigazgatási ügyszakos bírók, az idegenrendészeti ügyekkel foglalkozó járásbírósági bírák,
valamint a bíróság által elrendelt kiutasítás végrehajtása körébe eső büntetés-végrehajtási
bírák döntési jogkörébe tartozó ügyeket egyaránt érinti.
E kérdéskör jogi elemzésére a visszaküldés tilalmára vonatkozó szabályok egységes
értelmezéséhez szükséges álláspont kialakítására, illetve a bíróság különböző szintjein és
különböző ügyszakokban ítélkező bírák egységes jogalkalmazási gyakorlatának
kialakításához szükséges igazgatási intézkedésekre vonatkozó javaslat megtételére az
idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport tapasztalatainak felhasználásával, a
menekültügyi joggyakorlat-elemző csoport jelentésében fog sor kerülni.
A menekültügyi joggyakorlat-elemző csoport aktavizsgálatait és elemzési tevékenységét az
idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport munkájának lezárását követően kezdi meg,
amelyben az idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport alsóbb szintű bíróságainak bírái és
külső szakértői tanácskozási és észrevételezési joggal fognak részt venni.
Mivel azonban gyors döntést igénylő jogalkalmazási problémaként jelentkezett a
Menedéktörvény 51. § (2) bekezdés e) pontján alapuló végzések bírói felülvizsgálata, ezért
sor került olyan közös ülésekre is, ahol mindkét joggyakorlat-elemző csoport tagjai szavazati
joggal vettek részt, és sor került ebben a témában a Részjelentés elfogadására. E Részjelentés
a visszaküldés tilalmát érintő alapvető eljárásjogi kérdésekben már állást foglalt [2012.
december 17., a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma által elfogadott menekültügyi
és
idegenrendészeti
joggyakorlat-elemző
csoport
részjelentése
http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi, továbbá lásd 2/2012. (XII.
10.) KMK vélemény a biztonságos harmadik ország megítélésének egyes kérdéseiről].
Az idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport foglalt állást a menekültügyi kérdéseket is
érintően abban a kérdésben, hogy a BÁH mint idegenrendészeti hatóság eljárása során a BÁH
mint menekültügyi hatóság szakvéleménye kötelező-e az idegenrendészeti hatóságra nézve.
Ugyanakkor az idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport a menekültügyi joggyakorlatelemző csoport vizsgálatára utalta a minősített adatokon alapuló határozatok
felülvizsgálatával összefüggő jogértelmezési kérdések megítélését, ami mindkét jogterületen
azonos módon merül fel.
2.2. A vizsgálati szempontok
Az elemzés során hét vizsgálati szempontot vett figyelembe a joggyakorlat-elemző csoport:
1. Az eljárási határidők betartásának vizsgálata.
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2. Az emberi jogi szempontok érvényesülésének vizsgálata, elsősorban – de nem
kizárólag – az UNHCR jelentéseiben4 azonosított kritikus jogértelmezési kérdésekkel
összefüggésben. Szükséges megjegyezni, hogy a joggyakorlat-elemző csoport nem
foglalkozott olyan kérdésekkel, amelyek a magyar idegenrendészeti joggyakorlat
kritikáját jelentik, de nem kapcsolódott a hazai bírói felülvizsgálathoz.
3. Az UNHCR jelentésében megfogalmazott bírói szervezetet és a bírák képzését érintő
ajánlások5 értékelésére is kiterjedt a vizsgálat. Ezért vizsgálati szempont volt az is,
hogy az idegenrendészeti jellegű ügyekben eljáró járásbírósági, illetve büntetésvégrehajtási bírák hatáskörébe tartozó eljárások, milyen ügyszakra tartoznak (büntető,
polgári vagy közigazgatási) és szükséges-e a közigazgatási és munkaügyi bíróságok
hatáskörébe utalni nagyobb szakértelem biztosítására hivatkozással ezeket az ügyeket
az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében.
4. A kúriai joggyakorlat és ehhez kapcsolódó alsóbb fokú bírósági idegenrendészeti
ügyek aktáinak vizsgálata alapján azonosított ellentmondó joggyakorlatra utaló
jogértelmezési kérdések vizsgálata.
5. A joggyakorlat nemzetközi szerződésekben foglalt kötelezettségeknek, a strasbourgi
bíróság (EJEB) joggyakorlatának és az európai uniós irányelveknek való megfelelés
vizsgálata, különös tekintettel arra, hogy az idegenrendészeti jog egésze európai uniós
jogi aktusok – a bírósági felülvizsgálatot érintő témakörökben elsősorban európai
uniós irányelvek – által meghatározott.
6. Fontos szempont volt az elemzéskor, hogy a vizsgálat kizárólag az ítélkezési
gyakorlatra terjedt ki, és csak ezzel összefüggésben vizsgáltuk a hatósági
joggyakorlatot. Így számos olyan kérdés nem volt tárgya az elemzésnek, ami az
idegenrendészeti jog területét érinti, de nem kapcsolódik szorosan a bírósági
felülvizsgálat, peres és nemperes eljárások jogértelmezési kérdéseihez.
7. Végül fontos szempont volt, hogy az egyes jogértelmezési kérdések megoldásakor
csak a legvégső esetben tegyen a csoport javaslatot jogalkotásra. A joggyakorlatelemző csoport 2012 szeptemberében tartotta alakuló ülését és az összefoglaló
véleményének 2013. májusi elkészültéig is lényeges kérdésekben változtak a
jogszabályok (elsősorban uniós irányelvek által előírt implementációs kötelezettségek
teljesítése okán), sőt egyes kérdésekben – azonos jogszabályi háttér mellett – a
hatósági gyakorlat is változott, amely korábban lényeges jogértelmezési kérdéseket
lényegtelenné tett, eddig fel sem merült kérdéseket pedig a jövőben lényegessé tehet.
Az elemzés tárgyát képező korábbi évek bírói gyakorlatában és jelenleg még
folyamatban lévő ügyekben is olyan jogszabályok értelmezése jelenti a problémát,
4

UNHCR 2012. augusztusi „Szerbia, mint menedéket nyújtó ország” jelentése; UNHCR 2012. áprilisi
„Magyarország, mint menedéket nyújtó ország” jelentése; UNHCR 2012. decemberi jelentés frissítése: Note on
Dublin transfers to Hungary of people who have transited through Serbia- update; UNHCR Guidelines on the
Applicable Criteria and Standards relating to the detention of Asylum-seekers and Alternatives to Detention
(2012)
5
UNHCR 2012. áprilisi „Magyarország, mint menedéket nyújtó ország” jelentése, 46.; 18. Ajánlások
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amely jogszabályok már nincsenek a jogértelmezési problémát okozó szövegezéssel
hatályban, de a módosított jogszabályi szöveg új jogértelmezési kérdéseket vet fel,
amelyeknek még nincs bírói gyakorlata [ld. pl. Szmtv. 14. § (2) bekezdés]. Mindez
rendkívüli módon nehezítette a joggyakorlat elemzését. Ezért a joggyakorlat-elemző
csoport meggyőződése szerint – különösen közigazgatási ügyszakot érintő témákban –
fontos jogalkalmazási érdek fűződik a jogalkalmazás egysége érdekében ahhoz, hogy
a jogszabályi háttér stabilizálódjon, legalább a joggyakorlat-elemző csoport ne járuljon
hozzá a permanens és a koherens joggyakorlat kialakulását eleve reménytelenné tevő
jogszabály-módosítások számának növeléséhez. Ezért ahol egyszerű jogértelmezés
útján nem volt feloldható a probléma, ott is inkább a bírósági szervezeten belüli
igazgatási jellegű intézkedések hatékonyság és joggyakorlatot befolyásoló hatásaira
helyeztük a hangsúlyt és a bírósági szervezetrendszeren belül kezelhető javaslatokkal
éltünk. Ugyanennek az elvnek megfelelően csak a legszükségesebb esetben utaltunk a
Törvényjavaslatra. Az ebben lévő új szabályok elemzése jelen eljárásnak nem volt
tárgya. E Törvényjavaslat által bevezetni szándékozott menekültügyi őrizet, mint
jogintézmény elemzése, a törvény elfogadása esetén a menekültügyi joggyakorlatelemző csoport vizsgálatának tárgya lesz.
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3. A vizsgált tárgykörök részletes elemzése
3.1. Eljárási határidők betartása kiutasítást elrendelő határozatok bírói
felülvizsgálata során
A joggyakorlat-elemző csoport a határidők szempontjából háromféle ügycsoportot vizsgált:
1. A közigazgatási ügyszakban tárgyalt idegenrendészeti ügyekre főszabály szerint az
általános eljárási határidők vonatkoznak. Az aktavizsgálatok eredményeként a
joggyakorlat-elemző munkacsoport megállapította, hogy a vizsgált hat vidéki megyei
törvényszék közül csak néhány esetben fordult elő, hogy a Pp. 332/B. §-át sértő 60
napon túli időpontra került sor a tárgyalás kitűzésére [Győri Törvényszék
K.27.340/2010, K.27.421/2010, K.27.039/2011]. A Fővárosi Törvényszék esetében
viszont minden esetben 60 napon túl került sor a tárgyalás kitűzésére, e Törvényszék
2011. évi leterheltségének következményeként a többi ügyre is jellemző
késedelemmel. Ellenben a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmekről való döntés
körében egy esetben a Székesfehérvári Törvényszéken, és a Fővárosi Törvényszéken
is csak néhány esetben került sor a Pp. 332. § (3) bekezdésében meghatározott 8 napos
határidő túllépésére.
A közigazgatási ügyszakban 2011-ben befejezett idegenrendészeti ügyek időtartama az
ilyen ügyekkel foglalkozó megyék tekintetében az alábbiak szerint alakult: (figyelmen
kívül hagyva az első 60 napban, a feltehetően nem érdemi befejezéssel lezárt ügyeket):
Megye

Befejezésszám

Átlagidő (nap)

Főváros

339

227,7

Baranya megye

16

183,0

Borsod-AbaújZemplén megye

13

-

Csongrád megye

15

134,0

Fejér megye

16

104,0

Győr-Moson-

8

215,3
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Sopron megye
Hajdú-Bihar megye

11

162,3

Somogy megye

1

127,0

E táblázat alapján megállapítható, hogy az átlagos időtartama egy idegenrendészeti
ügy érdemi befejezésének fél év alatt van, 3-5 hónap között alakult, kivéve GyőrMoson-Sopron megyét és a fővárost, ahol 6-7 hónap közötti az átlagos időtartama az
érdemi befejezéseknek.
2. A Harmtv. 43. § (2) bekezdése szerinti idegenrendészeti kiutasítást elrendelő egyfokú
eljárásban hozott közigazgatási határozatok (a továbbiakban: kiutasítási ügyek/
határozatok) bírósági felülvizsgálatára a Harmtv. 46. § (2) bekezdése – a főszabálytól
eltérően – 15 napot biztosít. Az aktavizsgálatok alapján megállapítható, hogy a
vizsgált hat vidéki törvényszék közül csak egyetlen esetben lépte túl a Miskolci
Törvényszék a 15 napos határidőt, ez is bombariadó miatt történt, így összességében
több mint 30 napon után született az ügyben érdemi döntés. A Fővárosi Törvényszék
által felterjesztett 2011. évi kiutasítási ügyek mindegyikében a Harmtv. 46. § (2)
bekezdésében foglalt elbírálási határidő figyelmen kívül hagyásával 4-11 hónap között
alakult az ügyek érdemi befejezése. Emellett a nem érdemi befejezéseknél (áttétel, Pp.
130. §-ának alkalmazása) is számos esetben 30-50 nap után került sor a befejező
végzés meghozatalára.
3. A járásbíróságok hatáskörébe tartozó (ténylegesen öt bíróságot érintő)
idegenrendészeti őrizet elrendelését követő 72 órán túli és további
meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatala során az elrendelést követően
48 óra, a további meghosszabbításra pedig 8 nap áll rendelkezésre (Harmtv. 58. §),
feltéve, hogy az idegenrendészeti hatóság a jogszabályoknak megfelelő időben
terjeszti elő az indítványt (elrendelést követő meghosszabbítás esetén 24 órán belül,
további meghosszabbítás esetén pedig a 30 napos őrizet lejárta előtt 8 nappal). Az
aktavizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy az őrizet meghosszabbítására
vonatkozó határidőket a bíróságok kivétel nélkül betartották. Az idegenrendészeti
hatóság részéről eseti jelleggel fordult elő, hogy az indítványt 8 munkanapnál
rövidebb időpontban nyújtották be. Ilyen esetekben a bíróság végzésének rendelkező
részében felhívta a hatóság figyelmét a határidő betartására.
Az aktavizsgálatok eredményei alapján az állapítható meg, hogy az 1. és 3. pontban foglalt
ügyek tekintetében olyan idegenrendészeti ügyekre jellemző specifikus határidők betartásával
kapcsolatos probléma, amely az általánostól eltérő speciális kezelést igényel, nem merült fel.
A 3. pont szerinti ügyek esetében a Fővárosi Törvényszéken tapasztalt tárgyaláskitűzési
késedelmek a Fővárosi Törvényszék közismert általános leterheltségére vezethetők vissza.
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A jogalkotó a 2011. április 1-jén hatályba lépett Pp. 326. § (13) bekezdésének, mint
illetékességi szabálynak a beiktatásával a Fővárosi Törvényszék terhelését jelentősen
csökkentette, melynek hatása a 2012-es évben kezdett megmutatkozni. Másrészt az OBH a
2013. január 1-jétől működő Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kialakítása során
olyan bírói és egyéb kisegítő létszámot biztosított, amely szintén hatékonyan szolgálta a
leterheltség folyamatos enyhülését, a vidéki és Fővárosi Törvényszék illetékességi területére
eső ügyek arányossá válását. Összességében ezért az állapítható meg, hogy a 1. pontban
foglalt ügyeket érintő késedelem olyan általános, a bírósági szervezet egészét érintő
tényezőkre vezethető vissza, melyek felszámolására tett intézkedések megítélése, értékelése,
vagy akár utóvizsgálat keretében való ellenőrzése nem tárgya a jelen idegenrendészeti
joggyakorlat-elemző csoport munkájának.
Ugyanakkor szükséges kitérni arra, hogy a Harmtv. 46. § 2010. december 23. napjáig
hatályban volt (3) bekezdésének rendelkezése szerint a bíróság a határozatot
megváltoztathatja. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye. A 46. § (3)
bekezdését 2010. december 24. napjával az egyes migrációs tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény 130. § (2) bekezdés e)
pontja hatályon kívül helyezte, ezzel megteremtve a jogerős ítélet elleni rendkívüli
perorvoslatok, így felülvizsgálati kérelem és perújítási kérelem előterjesztésének lehetőségét.
A Harmtv. 46. § (2) bekezdése szerint a határozat bírói felülvizsgálatát annak közlésétől
számított nyolc napon belül lehet kérni. Ezen túlmenően a 46. § (2) bekezdésében kifejeződik
az a jogalkotói szándék, hogy e közigazgatási perekben a kereset soron kívül, 15 napon belül
elbírálást nyerjen. Felvetődik a kérdés, hogy a gyors, soron kívüli elbírálás iránti jogalkotói
igénnyel nem áll-e ellentétben az, hogy a rendkívüli perorvoslati eljárásokkal az ügy
esetlegesen akár még viszonylag hosszabb ideig nem zárul le véglegesen. Különösen
elgondolkodtató ez azért, mert a Kúria eljárására a Harmtv. szerinti 15 napos határidő nem
vonatkozik. A Harmtv. 15 napos speciális szabálya kifejezetten a kereset elbírálására
vonatkozik, azaz csak az elsőfokú eljárás speciális a Pp. szabályaihoz képest, mely viszont
csak mögöttesen lenne alkalmazandó a másodfokú eljárásban, melynek szabályai szintén
mögöttesek a felülvizsgálati eljárásra vonatkozó speciális szabályokhoz képest [Pp. 270. § (1)
bekezdés]. A Kúria felülvizsgálati eljárásában speciális szabályként érvényesül a Pp. 340/A. §
(3) bekezdése szerinti 120 napos határidő, ezért a mögöttes szabályok, így a 15 napos határidő
a Kúria eljárásában nem alkalmazandók.
A kiutasítási ügyek az egyszerűbb megítélésű ügyek közé tartoznak, ritkán vetnek fel elvi
jellegű jogkérdést, és ha felvetnek, abban a bíróságok joggyakorlata tipikusan egységes [lásd
erről 3.2. pont], ami pedig problémát jelenthet, az a visszaküldés tilalmának vizsgálata, amely
viszont tények hivatalbóli vizsgálatát igényli az eljárás minden szakaszában, így a
felülvizsgálati eljárásban is [lásd erről a Részjelentést]. Ezért nem csak a határidő-szabályozás
tekintetében kellene speciális szabályokat előírni, beleértve a felülvizsgálati kérelem 60 napos
benyújtási határidejének jelentős lerövidítését ebben az ügycsoportban, de a bizonyítás
kizártságának [Pp. 275. § (1) bekezdés] főszabálya alól is kivételt kellene tenni, ráadásul
részben ténybírósággá válna a Kúria. Mindez azt jelenti, hogy nem is felülvizsgálatról, hanem
fellebbezési jellegű eljárásról van szó. Ha figyelembe vesszük, hogy kiutasítást fenntartó,
felperes keresetét elutasító bírói ítéletek esetében ez idáig nem volt sikeres felülvizsgálati
kérelem, és a felülvizsgálati eljárás további nem kívánatos indokává válhat az
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idegenrendészeti őrizet meghosszabbításának [lásd 3.5. pont], akkor a válasz csak az lehet,
hogy az elsőfokú bírósági eljárásra előírt soron kívüli eljárás megteremtésének nincs sok
értelme felülvizsgálati eljárás biztosítása mellett. A felülvizsgálati eljárás bevezetése ezekben
az eljárásokban nem csak értelmetlen, de indokolatlan és minden racionalitást nélkülöz. Sőt,
az őrizetben lévő felperesek esetén a szabadságelvonásról való döntés és a kiutasítás
felülvizsgálatának elválása miatt, emberi jogi szempontból is kifogásolható. Ugyanis csak
akkor lenne elfogadható egy ilyen szabályozás emberi jogi szempontból, ha a kiutasítási
ügyekben a bírói felülvizsgálat során bekövetkező határidő-késedelem az őrizet azonnali
megszüntetését eredményezné. Ez azonban épp fordítva van, amely szabályozás – a magyar
jogrendszerben egyedülálló módon – a szabadságelvonással sújtott őrizetben lévőre terheli a
bírói határidő-késedelmek minden jogkövetkezményét. Ez pedig elfogadhatatlan.
Ezért javasoljuk a jogalkotásnak, hogy a további jogorvoslat lehetőségét ezekben az ügyekben
a 2010. december 24-e előtti szabályozáshoz visszatérve zárja ki.
3.2. Kiutasítási határozatok felülvizsgálatát érintő jogértelmezési kérdések
3.2.1. A menekültügyi hatóság véleménye
A Harmtv.vhr. 124. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az eljáró idegenrendészeti hatóság
a kiutasítás elrendelésére irányuló eljárásban vagy a kiutasítás végrehajtása során a nonrefoulement követelmény fennállásának vizsgálata érdekében beszerzi a menekültügyi hatóság
véleményét, amely a megkeresést soron kívül teljesíti. Nem kell vizsgálni a Harmtv. 51. § (1)
bekezdésében foglalt tilalom fennállását, ha a visszairányítás EGT-tagállam területére
történik. A közigazgatási bírói tapasztalatok alapján e bekezdés értelmezésében a felek – a
felperesek és az alperesi hatóságok – részben homlokegyenest eltérő álláspontot foglaltak el.
A bírói joggyakorlat a bekezdés eljárásjogi értelmezésében – az eddig rendelkezésre álló nem
túl nagy számú eseti döntésekben – egyértelmű választ adott a felvetett kérdésekre. A szabály
kihirdetése óta változatlan tartalommal él.
A jogértelmezésben irányadónak tekinthető eseti döntéseket a Fővárosi Törvényszék hozta
kiutasítást elrendelő közigazgatási hatósági határozatok bírósági felülvizsgálata iránt indított
közigazgatási perekben. E körben arra a közigazgatási eljárásjogi kérdésre kellett választ
találni, hogy a menekültügyi hatóságnak az úgynevezett non-refoulement követelmény
fennállásának vizsgálata körében adott véleménye mennyiben és miként köti az
idegenrendészeti hatóságot, e vélemény az idegenrendészeti hatóság által felülmérlegelhető-e,
vagy kötelező-e.
A Fővárosi Törvényszék irányadó ítéletei 2012 tavaszán születtek. Az ügyekben (FT
20.K.32.700/2011/10. és 20.K.33.146/2011/4.) egy afgán és egy iraki állampolgár
kiutasításáról rendelkező közigazgatási határozat volt a per tárgya. Az afgán állampolgár
esetén az idegenrendészeti hatóság a kiutasítási tilalom fennállásának vizsgálata körében
beszerezte a menekültügyi hatóság véleményét, amely azt állapította meg, hogy Afganisztán
biztonságos származási országnak tekinthető, ahol a külföldi sem faji, sem vallási okból, sem
nemzeti, társadalmi hovatartozása, sem politikai véleménye miatt nincs kitéve üldöztetés
veszélyének, továbbá nem lehet attól tartani, hogy a kiutasított külföldi halálbüntetésnek,
kínzásnak, embertelen megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek lenne kitéve, tehát nem áll
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kiutasítás tilalom hatálya alatt. Egyebekben Afganisztán helyzetével kapcsolatosan az
idegenrendészeti hatóság határozata nem adott indokolást. Az iraki állampolgár ügyében a
menekültügyi hatóság egymást követően több véleményében is úgy foglalt állást, hogy a
visszaküldési tilalom fennáll Irak vonatkozásában. Végül azonban a menekültügyi hatóság –
miután az érintett légi úton rövid időre maga tért vissza Irakba az iraki nagykövetség által
kiállított útlevéllel, majd onnan Magyarországra – azt a véleményt alakította ki, hogy a
visszaküldési tilalom nem áll fenn Irak vonatkozásában. Az idegenrendészeti hatóság a
határozatában rögzítette a menekültügyi hatóság szakmai álláspontját.
A felek közötti jogvita a vitatott bekezdés több értelmezési rétegét érintette és alapvetően
eljárásjogi problematika állt a háttérben:
A felperesi álláspont szerint a Harmtv.vhr. 124. § (3) bekezdése nem írja elő a menekültügyi
hatóság kötelező megkeresését – nem kötelező jelleggel és nem szakhatóságként keresi meg
az idegenrendészeti hatóság a menekültügyi hatóságot a visszaküldési tilalom fennállásának
megállapítása iránt. Az idegenrendészeti hatóságnak mérlegelés tárgyává kell tenni a
menekültügyi állásfoglalást ugyanúgy mint bármely más, az érdemi döntéshez felhasznált
bizonyítékot. Az idegenrendészeti hatóságnak – mindettől függetlenül is – a határozatának
részévé kell tennie a menekültügyi hatóság véleményét, hogy az hatékony jogorvoslattal
támadható legyen.
Az alperesi hatóság álláspontja szerint valóban nem szakhatósági közreműködést ír elő a
jogszabály, de az levezethető, hogy maga a megkeresés kötelező, és a kialakított vélemény
köti. Nem bírálhatja felül a menekültügyi hatóság visszaküldés tilalmával kapcsolatos
véleményét, mert ezt a mérlegelési jogkört a jogszabályok kizárják.
A közigazgatási bíróság azt az álláspontot alakította ki, hogy a Harmtv. 124. § (3) bekezdése
az idegenrendészeti hatóság kötelezettségévé teszi a menekültügyi hatóság megkeresését, de
mérlegelési jogköre van az országinformáció értékelése és mérlegelése vonatkozásában. A
beszerzett országinformációt az idegenrendészeti hatóságnak értékelnie és mérlegelnie kell. A
menekültügyi hatóság nem szakhatóságként ad információt és véleményt. Az idegenrendészeti
hatóságnak önállóan kell értékelnie, mérlegelnie a rendelkezésre álló adatokat, azokat
egyéniesítenie kell a felperesre nézve, és nem elegendő csupán felsorolni, rögzíteni a
menekültügyi hatóság álláspontját. Összegezve tehát a mérlegelés szempontjairól számot kell
adnia, a menekültügyi hatóság megkeresése önmagában nem pótolja az indokolási
kötelezettséget, amelynek hiánya lényeges eljárási szabálysértésre vezet.
A közigazgatási bíróság mindkét ügyben – új eljárásra kötelezés mellőzésével – hatályon
kívül helyezte a közigazgatási határozatokat.
A jelen joggyakorlat-elemzés szempontjából e kérdés tárgyalását azért tartjuk fontosnak, mert
a visszaküldés tilalmának megállapítása a döntéshozatal központi eleme, így anyagi és
eljárásjogi feltételeinek tisztázása a kiszámítható döntéshozatal alapja.
A menekültügyi hatóság szakhatóságként való közreműködésének értelmezésében a
közigazgatási per valamennyi szereplője egyező álláspontot mutatott, és a tételes jog alapján
ez a levezetés tartható. A Ket. 44. § (1) bekezdése szerint törvény vagy kormányrendelet az
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ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott
szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell
beszereznie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése
hatósági ügyként a hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet
annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja. Bár a korábbi, még az Áe.-re
épülő joggyakorlatban előfordult – egyetértési jogkör értelmezése kapcsán –, hogy a bírói
gyakorlat a jogszabály által egyébként nem szakhatóságnak nevezett közigazgatási szerv ilyen
közreműködését szakhatóságinak minősítette ennek az Áe.-ben meghatározott
jogkövetkezményeivel együtt, a Ket.-et érintő elmúlt évekbeli jogalkotás abba az irányba
fejlődött, hogy szakhatósági közreműködés létesítése esetén a jogszabálynak – a szakkérdés
körülírásával – erre pontosan és kifejezetten utalnia kell. A jelenlegi jogértelmezési irány a
menekültügyi hatóság kötelező megkeresésének előírásával és véleményének az egyéb
beszerzett és az érintettre nézve egyéniesített bizonyítékok egybevetésével alkalmas
eljárásjogi megoldás a visszaküldési tilalom fennállása vagy fenn nem állása
megállapíthatóságához. A vélemény határozatba foglalása biztosíthatja az ügyfél számára a
hatékony jogorvoslat igénybevételének lehetőségét.
3.2.2. Önállóan elrendelt BTT és kiutasítási eljárás viszonya
A Kúria a Kfv.III.37.134/2012. számú ügyben találkozott először az önállóan elrendelt BTT
és a kiutasítási eljárás viszonyában felmerült jogértelmezési kérdéssel. A szír felperes magyar
állampolgár eltartottja volt, akivel egy háztartásban élt. A felperes az Szmtv. 8. § (1) bekezdés
a) pontja alapján tartózkodási kártya kiadását kérte az alperesi hatóságtól. Az alperes
határozatában a kérelmet az Szmtv.vhr. 27. § (2) bekezdése alapján a felperessel szemben
fennálló BTT fennállása miatt utasította el. A felülvizsgálati eljárásban a Kúriának abban a
kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a tartózkodási kártya kiadása iránti eljárásban az
alperesnek a tényállás feltárása körében elégséges volt-e csak azt vizsgálnia, hogy a felperes
áll-e BTT hatálya alatt, vagy meg kellett volna vizsgálnia azt is, hogy az elrendelés oka
megszűnt-e, illetve ennek vizsgálata érdekében a szükséges intézkedéseket meg kellett volnae tennie.
A Kúria megállapította, hogy a tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelem benyújtásának
időpontjában hatályos Szmtv. 47-51. §-ai még nem tartalmaztak egyértelmű rendelkezést arra
vonatkozóan, hogy az alperes a tilalmat elrendelő hatóságnál köteles kezdeményezni-e annak
vizsgálatát, hogy a tilalom fenntartása indokolt-e, illetve megszűnt-e időközben a tilalom
elrendelésének oka. Az Szmtv. 47/B. §-ának beiktatásával a 2010. december 24. napjától
hatályba léptetett rendelkezése pontosította a korábbi szabályozást. Egyértelművé tette, hogy
a BTT felülvizsgálatát el kell végezni, amennyiben harmadik országbeli családtag
tartózkodási jogot igazoló okmány kiállítása iránti eljárást kezdeményezett. Az Szmtv. 47/B.
§-a rendelkezést tartalmaz arra nézve, ha a kiutasítás és a BTT, valamint az SIS jelzés
fenntartása aránytalan érdeksérelemmel jár, az idegenrendészeti kiutasítás elrendeléséről
hozott határozatot az eljáró hatóság köteles törölni. Az Szmtv.vhr. 51/A. §-a ennek
végrehajtása érdekében írja elő a tartózkodási kártya kiállítása iránti eljárásban eljáró
hatóságnak a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésére irányuló értesítési kötelezettségét. A
Kúria álláspontja az volt, hogy a 2010. december 24. napjától hatályos jogszabályi
módosításokkal nyilvánvalóvá vált az a jogalkotói cél, hogy családtag részére – ha az Szmtv.
8. § (1) bekezdése alapján és az Szmtv.vhr. 1. § a)-c) pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel

28

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

–egy korábban elrendelt tartózkodási tilalom ne legyen objektív akadálya a tartózkodás
engedélyezésének valós családi életközösség fennállása esetén. A felperes a közigazgatási
perben ezért alappal hivatkozott e körben a Ket. 50. § (1) bekezdés alapján az alperest terhelő
tényállás tisztázására vonatkozó kötelezettség megsértésére.
3.3. Illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási
engedély iránti kérelmének benyújtása
3.3.1. Jogszabályi háttér és a joggyakorlat
A 2010. április 5-e előtti jogszabályi rendelkezések szerint a Harmtv.vhr. 47. § (1) bekezdése
értelmében tartózkodási engedély iránti kérelmet – a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel
– annál a konzuli tisztviselőnél vagy tartózkodási engedély iránti kérelem átvételére
felhatalmazott egyéb helyen kell benyújtani, amely a kérelmező állandó vagy szokásos
tartózkodási helye, illetve állampolgársága szerinti országban működik.
A fenti jogszabályhely szerinti kivételi eset között szerepelt a (4) bekezdés a) pontjában, hogy
a Magyar Köztársaság területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár tartózkodási
engedély kiadása iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon is
előterjesztheti, amennyiben a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény –
így különösen családegyesítés vagy gyógykezelés – indokolja. A 2010. április 5-e előtti
jogszabályi rendelkezések alapján az idegenrendészeti hatóság gyakorlata az volt, hogy a
Harmtv.vhr. 47. § (4) bekezdés a) pontját a tartózkodási engedély benyújtása iránti kérelmet
megelőző, „benyújthatósági méltányossági kérelem” iránti külön eljárásként értelmezte és
ezen eljárás időtartamára az ideiglenes tartózkodási engedélyt nem adta ki. A kérelmezők a
külön eljárásként kezelést azért sérelmezték, mert így az ideiglenes tartózkodási engedély
kiadására nem került sor, így sem a közigazgatási eljárás, sem a bírósági eljárás alatt
(beleértve a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárását) ideiglenes tartózkodási engedéllyel
nem rendelkeztek, azaz a jogszerű tartózkodás a kérelem elbírálásának időtartama alatt sem
volt biztosított.
A Legfelsőbb Bíróság egységes gyakorlata rámutatott, hogy a méltányossági eljárás nem
külön eljárás a mögöttes szabályokat képező Ket. rendelkezései alapján, ami azt jelenti, hogy
ha a benyújtásra vonatkozó méltányossági feltételek fenn nem állása miatt kell elutasítani a
tartózkodási engedélyt (azaz nem a megfelelő helyen került a kérelem benyújtásra), akkor is
az ügy érdemében kell dönteni, tehát a tartózkodási engedély iránti kérelmet kell elutasítani és
a kérelmezőt (felperest) az eljárás időtartama alatt ideiglenes tartózkodásra jogosító
igazolvánnyal kell ellátni (Legf. Bír. Kfv.IV.37.039/2010/3.; Kfv.III.37.124/2010/5.;
Kfv.II.37.083/2010/5.; Kfv.VI.37.472/2010/6.; Kfv.III.38.164/2010/7.).
A méltányossági okok fenn nem állása esetén lényegében egy olyan érdemi vizsgálatot
megelőző elutasítási okról van szó, amelynek alapján érdemben, határozattal kell a
tartózkodási engedély iránti kérelmet elutasítani. Ezt indokolja az, hogy a Harmtv. és a
Harmtv.vhr., illetve a mögöttes szabályként alkalmazandó Ket. olyan érdemi vizsgálat nélküli
elutasítási okot nem szabályoz, amely a kérelem benyújtása helyére vonatkozó jogszabályi
feltételek fenn nem állása esetére alkalmazható lenne. Az általános eljárásjogi szabályozás
azért nem ismer ilyen okot, mert az eljárásjog általános dogmatikája szerint a kérelem átvétele
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minden hatóságnak hatáskörtől és illetékességtől függetlenül kötelező, az ezzel ellentétes
Harmtv. illetve a Harmtv.vhr. szabályozásnak az ehhez szükséges eljárási szabályokat is meg
kellett volna teremtenie, az anyagi jogi előírásokon felül.
A Legfelsőbb Bíróság Kfv.III. tanácsa határozatainak indokolásában az alperesi érvelésre
figyelemmel utóbb megjelent az az indokolás is, hogy a Harmtv. 18. § (1) bekezdése (a
tartózkodási engedély elutasításának okait taxatíve felsoroló jogszabályi rendelkezés) nem
teszi lehetővé, hogy a Harmtv.vhr. 47. § (4) bekezdés a) pontjára hivatkozással kerüljön sor a
tartózkodási engedély iránti kérelem elutasításra, ezért arra hivatkozással, hogy a
méltányossági feltételek hiányoznak, a tartózkodási engedély iránti kérelem – erre vonatkozó
jogszabályi előírás hiánya miatt – nem lett volna elutasítható (Legf. Bír.
Kfv.III.38.164/2010/7.).
Ez utóbbi álláspont azt jelentette, hogy a belföldi benyújtás feltételei fennállásának
vizsgálatára (méltányossági okok), mint előkérdésre a jogalkotó ugyan felhatalmazást adott,
de mivel az esetkört nem szabályozta az elutasítási okok között, ezért a tartózkodási engedélyt
elutasítani ezen az alapon nem lehetett.
A 2010. április 5-én módosított Harmtv.vhr. 47. §-ának új (4a) bekezdése a fent vázolt
problémát az alperes perekben képviselt álláspontjának kodifikációjával próbálta orvosolni a
következőképp: a (4) bekezdés a) pontja alapján a harmadik országbeli állampolgár akkor
jogosult a tartózkodási engedély iránti kérelmet a szálláshelye szerint illetékes regionális
igazgatóságon előterjeszteni, ha a regionális igazgatóság – a harmadik országbeli állampolgár
kérelmére – megállapította a kivételes méltánylást érdemlő körülmény fennállását. A
regionális igazgatóság a méltányossági kérelemről öt munkanapon belül határozattal dönt.
Ez a szabály tehát kimondta, hogy a kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállásáról
az akkor hatályos Ket. érdemi vizsgálat nélküli elutasításra irányadó 5 munkanapos határideje
szerint kell dönteni, de nem végzéssel, hanem határozattal. Ezzel önálló eljárásként
szabályozta a méltányossági kérelem elbírálására irányuló eljárást.
A jogalkotó ezt a rendelkezést tovább pontosította, amikor a 2010. december 24-én hatályba
lépett, és azóta is kisebb – elemzésünket nem érintő – módosítással jelenleg is hatályos
Harmtv. 16. § (4) bekezdését beiktatta: a harmadik országbeli állampolgár az e törvény
végrehajtási rendeletében meghatározott méltányossági kérelem elfogadása esetén
Magyarország területén terjeszthet elő tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet.
A Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdése ezzel egyidejűleg – 2010. december 24-én – tovább
módosult. Eszerint a (4) bekezdés a) pontja alapján a harmadik országbeli állampolgár a
méltányossági kérelmet és a tartózkodási engedély iránti kérelmet a szálláshelye szerint
illetékes regionális igazgatóságon egyidejűleg terjesztheti elő. A regionális igazgatóság a
méltányossági kérelemről nyolc napon belül határozattal dönt. A méltányossági kérelem
elutasítása esetén a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelmet érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja. Az utóbbi mondatra nyilvánvalóan azért volt szükség, mert a
korábbi szabályozás nem rendezte azt a kérdést, hogy abban az esetben, amikor a hatóság a
kivételes méltánylást érdemlő körülmények fenn nem állását állapítja meg, hogyan kell a
tartózkodási engedély iránti kérelemről dönteni. Mivel a méltányossági kérelemmel
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kapcsolatos eljárás immár „elkülönül a tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálásától”, a
tartózkodási engedély iránti kérelemről külön döntést kell hozni, ennek hiányában ugyanis a
kérelem elbírálatlan marad.
3.3.2. Az új eljárásjogi szabályozás elemzése
A joggyakorlat-elemző csoport ezen új eljárásjogi szabályozás alkalmazásának gyakorlatát
vizsgálta. E két döntés (a méltányossági kérelem ügyében határozat, a tartózkodási kérelem
ügyében a méltányossági kérelem elutasítása esetén végzés, a méltányossági kérelemnek való
helyt adás esetén határozat) bíróság előtt megtámadható. A bíróság a méltányossági kérelem
elutasítása esetén tehát először peres eljárásban elbírálja a méltányossági kérelemről hozott
döntést, majd a tartózkodási engedély iránti kérelmet érdemi elbírálás nélküli elutasító végzést
nemperes eljárásban bírálja felül. Összesen tehát egy ügyben két elsőfokú és egy
felülvizsgálati eljárásra kerülhet sor a bíróságon, s a hatóság is két eljárást folytat le egy
helyett.
Mivel a méltányossági kérelemről való döntés előkérdése a tartózkodási engedély iránti
kérelme elbírálásának, így amennyiben a kérelmező jogorvoslati jogával élt, be kell várni a
bíróság döntését. Ilyenkor tehát az eljárás felfüggesztésének lenne helye a Ket. 32. §-a
alapján. A Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdés alapján a hatóság a méltányossági kérelmet
elutasító határozat meghozatalát követően az alaki jogerő birtokában meghozza a második, a
tartózkodási kérelmet érdemi elbírálás nélkül elutasító végzést. Amennyiben a határozatot és a
végzést is meghozza majdnem egyidejűleg a hatóság, sok esetben egy jogorvoslati
kérelemben támadja meg az ügyfél e döntéseket azok szoros tartalmi összefüggése okán.
Ebben az esetben a peres, illetve nemperes eljárásban való elbírálás miatt a kérelmek
elkülönítése is szükséges (így például FT 6.Kpk.45.550/2012/3.). Számos esetben
párhuzamosan zajlik a peres és a nemperes eljárás (pl. FT 15.K.34.532/2011. és
15.Kpk.46.329/2011.) szinte teljesen azonos ügyféli kérelem, illetve keresetlevél alapján és
szinte egy időben kerül sor az ítélet, ill. a végzés meghozatalára is, utóbbi indokolása
visszautal az ítéletére (pl. FT 15.K.34.532/2011. és 15.Kpk.46.329/2011.).
Más esetekben a bíróság ugyanebben a helyzetben – a méltányossági kérelemmel kapcsolatos
folyamatban lévő perre tekintettel – hatályon kívül helyezi a tartózkodási engedély iránti
kérelmet elutasító végzést és az eljárás felfüggesztésére kötelezi az államigazgatási hatóságot,
mert a Ket. 32. §-a alapján az ügy eldöntése egy a bíróság által eldöntendő előzetes kérdéstől
(azaz a méltányossági kérelem elutasításának törvényességétől) függ, amelynek eldöntéséig
nem lehet a tartózkodási engedély iránti kérelmet elbírálni (így például FT
6.Kpk.45.550/2012/3.). További problémához vezetnek azok a helyzetek, amelyekben ilyen
esetben az elsőfokú ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet is benyújt a Kúriához a
kérelmező.
A megállapítások úgy összegezhetők, hogy a Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdése egyazon
ügyben megkétszerezi az eljárást, mivel egy járulékos kérdést önálló eljárás tárgyának tekint.
Az ezen eljárásban hozott „érdemi” döntéstől függően az ügy központi érdemi kérdését
viszont eljárási kérdésként szabályozza. Ezzel formailag az érdemi ügy a nem érdemi ügy (a
saját járulékos kérdésének) előkérdésévé válik. Ráadásul a tartalmilag nem érdemi ügyben
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született érdemi döntés több fokozatú bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé a jogszabály,
amely nem csak a közigazgatási eljárás általános rendjétől merőben idegen, de semmiképpen
nem teszi lehetővé az ügy valódi érdemében való döntés lerövidítését, hiszen a tartózkodási
engedély tárgyában való döntést a méltányossági eljárás befejezéséig fel kell függeszteni. A
nemperes eljárásnak és e körben a jogorvoslati jog gyakorlásának nincs semmi értelme, hiszen
a peres eljárás eredményének „automatikus átvezetését” jelenti a „nem érdemi” döntésen.
A kérdés jogi elemzésekor érdemes az alábbi elvi tételt megfogalmazni: egy eljárásjogi
szabályozás akkor megfelelő (célszerű), ha a Ket. általános eljárásjogi szabályozásához
igazodik, attól csak annyiban tér el, amennyiben az az eljárás sajátosságaira tekintettel
feltétlenül szükséges.
Ez az elvi tétel abból következik, hogy a Ket. 13. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a Ket.
az idegenrendészeti eljárásokban szubszidiárius, mögöttes eljárási szabályként érvényesül,
ezért az idegenrendészeti eljárások különös eljárási szabályainak koherensen kell
illeszkedniük a Ket. rendelkezéseihez, az általános eljárásjogi elvekhez, megoldásokhoz.
A jogalkotó célja a Harmtv. 16. § (4) bekezdésével és a Harmtv.vhr. 47. §-ával (már a korábbi
hatályos szövege alapján is) az volt, hogy a tartózkodási engedélyek iránti kérelmek
benyújtása helyének korlátozásával kiszűrje azokat a kérelmeket, melyeket az országban
illegálisan tartózkodó kérelmezők nyújtanak be abból a célból, hogy legalább az eljárás
időtartamára ideiglenesen jogcímet szerezzenek az országban tartózkodásra, a kiutasítást
elkerüljék, tudván azonban azt, hogy kérelmük aligha lesz sikeres. A szabályozás célja tehát
kettős: egyrészt az, hogy ilyen esetekben a tartózkodás ideiglenes legalizálása elkerülhető
legyen, amiből következik másrészt az is, hogy ezek az eljárások kellően gyorsak legyenek,
beleértve a bírósági felülvizsgálatot is.6
A jelenlegi szabályozás e célrendszerrel minden tekintetben ellentétes eredményre vezet,
mivel a Ket. általános eljárásjogi rendszerének, az eljárásjog dogmatikai alapjainak figyelmen
kívül hagyásával született meg.
a) A közigazgatási eljárás és a bírósági felülvizsgálat megkétszerezése
A tartózkodási engedély iránti kérelem Magyarországon történő benyújtására a Harmtv. és
Harmtv.vhr. egy két eljárásból álló eljárásrendet alakított ki. Ennek a két eljárásnak a tárgya
azonos: egy adott tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálása. A jogalkotó ezen elbírálás
egységet bontja meg akkor, amikor a Harmtv. 16. § (4a) bekezdésében a benyújtás helyére
vonatkozó „méltányossági kérelem” benyújtására kötelezi a tartózkodási engedély iránti
kérelmet Magyarországon benyújtó ügyfelet, és a kérelem benyújtásának helyére vonatkozó
feltételek fennálltát nem a tartózkodási engedély elbírálása iránti kérelem eljárásjogi
feltételeként (előkérdéseként) kezeli. Ezzel külön eljárást intézményesít a tartózkodási
engedély magyarországi benyújthatóságának vizsgálatára. Ezen eljárás után kerülhet csak sor
a tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálására. A jogalkotó a Harmtv. 16. § (4)

6 Ez a szabályozási cél és szabályozási mód az uniós jognak teljes mértékben megfelel. Lásd C-256/11. sz.
MURAT DERECI ÉS TÁRSAI ügyben 2011. november 15-én hozott ítélet
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bekezdéséhez kapcsolódó Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdéssel tehát tulajdonképpen kétszeri
eljárásra kötelezi az idegenrendészeti hatóságot egyetlen ügyben.
b) A nem érdemi kérdések végzéssel való eldöntése – főszabály szerint –
fogalmilag eljárás folyamán hozott döntések
Az általános eljárásjogi szabályozással ellentétesek e különös eljárási szabályok azért is, mert
a Ket. 71. § (1) bekezdése értelmében a hatóság – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott
kivétellel – az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más
kérdésben végzést bocsát ki. Végzés kibocsátásának tehát az eljárás során, eljárási
kérdésekben van helye. E végzéseket kivételesen lehet csak az eljárás lezárását követően
meghozni, erre azonban elsősorban abban az esetben kerül sor, ha a határozatban rendezendő
kérdést külön (a határozattal párhuzamosan) kívánja eldönteni a hatóság. A Ket. rendszerében
a határozat meghozatalát, az alapeljárás befejezését követően, elsősorban az iratbetekintés
körében hozott végzés meghozatalára kerülhet sor (jogorvoslati jog teljes körű biztosítása
érdekében) illetve az olyan kérdések rendezésére, amelyekről „elfelejtett” a hatóság a
határozatban rendelkezni, és kiegészítés helyett külön végzésben is megoldható a kérdés
rendezése (például költségek és azok viselése, eljárási illeték visszatérítése az ügyintézési
határidő túllépése miatt).
Ebből következik, hogy a különös eljárási szabályozás során olyan megoldások kialakítására
kell törekedni, amely ehhez a rendszerhez illeszkedik és eljárási kérdésekben az eljárás során
kerül sor a végzések kibocsátására és nem az eljárás lefolytatását követően.
Mindebből belátható, hogy egy eljáráson belüli végzést helyezett a jogalkotó az eljáráson
kívülre, amely alkotmányosan aggályos.
c) Alkotmányosan aggályos a szabályozás
A Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdése és Harmtv. 16. § (4) bekezdése alkotmányos szempontból
is aggályos. A tartalmi egység megbontása azzal jár, hogy az érdemi döntést a méltányossági
kérelem elbírálása során hozza meg a hatóság. A tartózkodási engedély iránti kérelem
elbírálására irányuló eljárás a méltányossági kérelem elutasítása esetén teljesen kiüresített, az
elutasító végzés mechanikus meghozatalában merül ki. (Tulajdonképpen a tartózkodási
engedély megtagadásáról hozott végzésnél a felülvizsgálhatóság tartalmilag nem lehetséges,
hiszen a méltányossági kérelem elutasítása lesz az alapja az elutasításnak, valós tartalma
ennek az eljárásnak tehát nincsen. Az ilyen jogorvoslat nem jogorvoslat, hiszen nincsen arra
lehetőség, hogy a bíróság a döntés tartalmát felülvizsgálja, azt ugyanis egy másik döntés
határozza meg teljes egészében. A jogorvoslati fórumnak döntési helyzetben kell lennie. A
formális és a jogi szabályozás miatt eleve kilátástalan jogorvoslat nem kielégítő.7 Ha a
méltányossági eljárás során a kérelmező nem kap ideiglenes tartózkodásra jogosító
igazolványt, akkor nincs akadálya az eljárás folyamatba léte alatt a kiutasításra, amely a
jogorvoslati jog tényleges, személyes gyakorlásától zárja el a kérelmezőt [Alaptörvény
XXVIII. cikk (7) bekezdés].

7

63/1991. (XI. 30.) AB határozat, ABH 1991, 408, 411.
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d) Nem érdemi kérdésben kerül sor peres eljárásra és adott esetben
rendkívüli jogorvoslatra a Kúria előtt

A Harmtv. 16. § és a Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdésének dogmatikai tarthatatlanságát
mutatja az is, hogy a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem érdemi elbírálásának
akadályát képező előfeltétel vizsgálata, mint fogalmilag nem érdemi jellegű kérdés
vizsgálatára perben kerül sor, melyben végső soron a Kúria előtti eljárásra is sor kerülhet.
Nem megfelelő, az általános eljárásjogi szabályozás logikájával ellentétes megoldás az,
amikor egy nem érdemi kérdésben a bírósági felülvizsgálat teljes körű általános eljárási
rendszere alkalmazandó, ami azzal jár együtt, hogy semmivel nem rövidebb az eljárás, mint
ha az ügyet a hatóság érdemben elbírálta volna. Ez pedig azt jelenti, hogy a Harmtv. 16. §-a és
a Harmtv.vhr. 47. §-a által kitűzött legfontosabb jogalkotói cél nem valósul meg, a
szabályozás annak megvalósítására elvi és gyakorlati szinten egyaránt alkalmatlan.
e) Az eljárás költséges, és az eljárás időtartamának elhúzódásával jár
Végül a rendelkezés célszerűtlen is: a felelős állami gazdálkodás, a költségtakarékosság is azt
indokolná, hogy egy üggyel egy alkalommal foglalkozzék a hatóság, amennyiben ez
megoldható. Ugyanez vonatkozik a bírósági eljárásra is. A bírósági felülvizsgálat kétszeri –
sőt, bizonyos esetekben háromszori – lehetősége is pazarló megoldás: a költségvetésre így
jóval több kiadás hárul [Alaptörvény 37. cikk (1) bekezdés], továbbá a többi eljárás
időtartama is megnövekedhet a bírák felesleges leterhelése miatt.
3.3.3. Szabályozási javaslat
A fentiek tükrében az eljárásjog általános dogmatikájával és a Ket általános szabályaival
összhangban álló megfelelő különös eljárási szabályozás, amely a Harmtv. 16. §-a és a
Harmtv.vhr. 47. §-a által elérni kívánt célt megvalósítja, a következő:
A Harmtv.vhr. 47. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülmények vizsgálata a tartózkodási
engedély kiadása iránti kérelemre indult eljárásban a Ket. 30. §-a alá eső olyan 8 napos
eljárás, melyben érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani végzéssel a kérelmet, ha a benyújtás
feltételei nem állnak fenn. Ezt követően kerül sor szintén 8 napos eljárásban a másodfokú
eljárásra, és a bírósági felülvizsgálatra egy fokon – minden további jogorvoslat nélkül – kerül
sor a Knptv. 3. §-a szerinti közigazgatási nemperes eljárásban. Ha a bírósági nemperes
eljárásban a Harmtv.vhr. 47. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek fennállását
megállapítja, akkor a megismételt eljárásban érdemben kell a tartózkodási engedély iránti
kérelemről dönteni, határozattal, amellyel szemben bírósági felülvizsgálatra peres eljárásban
kerül sor, és végső soron a Kúriához is benyújtható felülvizsgálati kérelem. Ezen eljárás során
ideiglenes tartózkodási engedély kiadására kerül sor, azonban érdemi vizsgálat nélküli
elutasítás esetén a rövid jogorvoslati határidőkre és a rövidebb jogorvoslati útra tekintettel ez
csak rövid időre biztosítja a tartózkodás lehetőségét.
Egy ilyen eljáráshoz azonban szükséges a különös eljárási szabályok között – a Harmtv.-ben
vagy a Harmtv.vhr.-ben – külön érdemi vizsgálat nélküli elutasítási okként szabályozni azt az

34

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

esetet, amikor a Harmtv.vhr. 47. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek nem állnak fenn
a kérelem benyújtásához.
Érdemes megjegyezni, hogy a Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdésének 2010. december 24-e
előtti hatályos szövege a Ket. akkori szabályrendszerét követve 5 munkanapot írt elő a
határozattal való döntésre. Konkrétan a Ket. 30. §-ában foglalt érdemi vizsgálat nélküli
elutasításra vonatkozó határidőt követte, amelyből kikövetkeztethető, hogy egy ahhoz hasonló
eljárást próbált szabályozni. Ugyanakkor szükségtelenül tért el a döntés formáját illetően,
rossz választ adva a szabályozási anomáliára.
Végül szükséges kitérni a BÁH véleménytervezetre adott észrevételére tekintettel arra, hogy a
joggyakorlat-elemző csoport nem támogatja e feltétel érdemi elutasítási okként való
szabályozását. Nem vitatva, hogy ez is lehetséges megoldás erre a problémára, de a
szabályozási céllal ellentétes eredményre vezet. A teljes jogorvoslati rendszer igénybe vétele
ilyen esetekben azzal jár, hogy ideiglenes tartózkodási engedélyt kell kiadni az
idegenrendészeti eljárás és a jogorvoslati eljárás teljes időtartamára, holott a szabályozás célja
épp az volt, hogy ne lehessen hosszabb időre egy kérelem benyújtásával legalizálni a
tartózkodást. Emellett az a kérdés, hogy valaki hol nyújthat be egy kérelmet, nem érdemi
jellegű kérdés, amiről a hatóság méltányossági jogkörben dönt. A méltányosság gyakorlása
során a hatóság szélesebb körben gyakorolhatja szabad belátását, mint egy jogilag kötött
mérlegelés esetén, ezért a bírósági felülvizsgálat ilyen esetekben a jogszabályban rögzített
méltányossági szempontok formális vizsgálatára terjed ki, azaz erősen korlátozott, ami
minimálisra csökkenti az olyan elvi jellegű kérdések felmerülését, amelyek a Kúria
állásfoglalását igényelnék. Ezért a kiutasítási ügyekhez hasonlóan ezekben az ügyekben is
egyfokú bírósági felülvizsgálattal biztosítható az ítélkezés időszerűsége és egységessége.
3.4. Idegenrendészeti őrizet
Az idegenrendészeti őrizet elrendelésével és meghosszabbításával kapcsolatos bírósági
joggyakorlatot az UNHCR „Magyarország, mint menedéket nyújtó ország” 2012. áprilisi
országértékelő jelentésének 46. pontja érintette. Eszerint Magyarország hosszú adminisztratív
őrizeti időszakot szab ki a menedékkérőkre anélkül, hogy módot adna az elrendelt őrizet
tényleges és érdemi felülvizsgálatára, illetve alternatív lehetőségeket mérlegelne az őrizetbe
vétel helyett. A menedékkérők őrizete törvényességének felülvizsgálata Magyarországon
számos esetben nem hatékony, mivel a bíróságok a konkrét ügyekben elmulasztják kezelni az
őrizet törvényességének kérdését, illetve nem egyéniesített módon, személyre szabott érvek
bemutatásával döntenek a kérelmező egyedi tulajdonságai és körülményei alapján. Az ilyen
felülvizsgálatokat általában büntetőbírák folytatják le többnyire büntetőügyekben alkalmazott
módszerekkel. Általános gyakorlat, hogy a bíróság 5, 10 vagy 15 őrizetbe vett személy
ügyében hoz egyszerre döntést 30 perc alatt, így jelenősen csökken annak valószínűsége,
hogy méltányos és személyre szabott felülvizsgálatra kerülhessen sor. Az UNHCR ezért azt az
ajánlást tette, hogy feleljen meg a magyar idegenrendészeti gyakorlat – többek között – annak
az alapelvnek, hogy hatékony, automatikus és rendszeres bírósági felülvizsgálat biztosított
legyen, amely lehetővé teszi az őrizet jogalapjának és körülményeinek rendszeres, érdemi,
személyre szabott ellenőrzését. Az ilyen felülvizsgálatot egy, a közigazgatási határozatok
felülvizsgálatára szakosodott bíróság végezze, ne pedig a büntetőügyekre szakosodott bíróság.
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A joggyakorlat-elemzés célja ezért annak vizsgálata volt, hogy kellően hatékony, érdemi
felülvizsgálat történik-e ezekben az ügyekben, és indokolt-e a közigazgatási és munkaügyi
bíróságokhoz telepíteni ezt a feladatot, javítaná-e ez a megoldás a bírói felülvizsgálat
hatékonyságát.
3.4.1. Az idegenrendészeti őrizet bírói felülvizsgálatának gyakorlata
A PKKB-n az ún. Nyomozási Bírói Csoport bírái, tehát kizárólag büntető ügyszakos, a
Kiskunhalasi Városi Bíróságon szintén kizárólag büntető ügyszakos, a Győri Városi
Bíróságon ugyancsak kizárólag büntető ügyszakos bírák feladata az idegenrendészeti őrizet
meghosszabbítása. A Nyírbátori Városi Bíróságon összesen hét fős volt a bírói létszám; a hét
főből három büntető, négy polgári ügyszakos, akik a jelentős ügyérkezés miatt 2011-ben
felváltva intézték az idegenrendészeti ügyeket. 2012-ben már csak polgári bírák jártak el. A
Békéscsabai Városi Bíróságon (jelenleg járásbíróságon) az elosztási rend szerint ugyancsak
polgári ügyszakos bírák feladata az idegenrendészeti őrizetek meghosszabbítása.
A hétvégi készenléti ügyelet ideje alatt, vagy a nyomozási bíró vagy pedig az a készenlétre
kijelölt polgári bíró jár el, aki a hozzátartozók közötti erőszak miatti „távoltartásos” polgári
peren kívüli ügyeket intézi. Ezeket az adatokat a 2011. évi érkezéssel egybevetve rögzíthető,
hogy az ügyek túlnyomó többségében büntető ügyszakos bírák döntöttek az őrizetről. A városi
bíróságok elnökeinek válaszából megállapítható volt: kizárólag a Nyírbátori Városi Bíróságon
fordult elő és csak három esetben, hogy az őrizet meghosszabbítására a vonatkozó indítvány
ellenére nem került sor (Ir.201/2011.; Ir.186/2011.; Ir.178/2011.). Ezekben az ügyekben jogi
képviselő járt el, és figyelemre méltó, hogy ennél a bíróságnál polgári ügyszakos bírók is
eljárnak.
A statisztika szerint a 2011. évi 5325 ügyből mindössze három esetben előfordult eltérés a
hatóság indítványától arra utal, hogy a felülvizsgálat nem hatékony. Megjegyezhető, hogy
mivel a Nyírbátori Városi Bíróságon (Járásbíróságon) nem tekintik befejezett ügynek az egyes
meghosszabbításokat, ezért az ott szolgáltatott 855 ügy a többi bíróság számítási módja
alapján több ezer ügy lenne, ami még inkább alátámasztja, hogy kb. 6000-8000 körüli őrizet
meghosszabbításáról való döntés esetén a három meghosszabbítási indítványt elutasító döntés
statisztikailag elhanyagolható, azaz 100%-osnak tekinthető az idegenrendészeti hatóság
indítványának megfelelő döntések száma.
Az összes 2011-ben hozott döntés – véletlenszerűen kiválasztott – mintegy 3%-ára kiterjedő
teljes aktavizsgálata és a joggyakorlat-elemző csoportban résztvevő bírák tapasztalata alapján
megállapítható volt, hogy a bíróság az első alkalommal egyesbíróként eljárva minden ügyben
személyes meghallgatást tart. Azon a külföldi állampolgár, a tolmács, a hatóság képviselője is
mindig jelen volt a vizsgált ügyekben, noha a bírák jelezték, hogy a hatóság képviselője
egyébként nem minden esetben van jelen. A közlés és a kézbesítés szabályait is
maradéktalanul betartották (Harmtv. 89. §).
A vizsgált iratanyag azt mutatja, hogy az esetek túlnyomó többségében a külföldi jogi
képviselővel nem rendelkezik (mindössze 4-5 esetben fordult elő, hogy a külföldi
képviseletében meghatalmazott ügyvéd vett részt az eljárásban). Ennek az ügygondnok
kirendelése szempontjából van jelentősége. A bíróságot a Harmtv. 59. § (4) bekezdése szerint
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ügygondok kirendelésének a kötelezettsége terheli, ha a harmadik országbeli állampolgár a
magyar nyelvet nem ismeri és képviseletéről meghatalmazott útján nem tud gondoskodni. Az
ügygondnok kirendelését tekintve ellentétes bírói gyakorlat volt észlelhető. A PKKB
ügygondnokot egyetlen ügyben sem rendelt ki, a meghallgatásokat értelemszerűen
ügygondnok nélkül tartották meg. A PKKB-n az ülés napját a bíráknak a kezelőiroda
határozza meg, a tolmácsot az idegenrendészeti hatóság biztosítja – így külön tolmács
kirendelésre és tolmácsdíj megállapítására nem kerül sor. A hatóság azonban ügygondnok
kirendelését nem kéri, a bíróság pedig az ügygondnok „magas költségeire” figyelemmel nem
alkalmazta az egyébként kötelező jogi előírást. A Békéscsabai, Nyírbátori, a Kiskunhalasi és a
Győri Városi Bíróság rövid úton gondoskodik ügygondok (ügyvéd) kirendeléséről, aki a
személyes meghallgatáson részt vesz. A részvétele azonban a puszta jelenlétre korlátozódik,
mert kérdést nem tett fel és indítványt nem terjesztett elő. A kirendelésben is sok esetben csak
az ügyvéd neve szerepel, elérhetősége már nem. Azokon a bíróságon, ahol ügygondok részt
vett a meghallgatáson, ellentétes megoldások mutatkoznak a tekintetben, hogy amikor az
őrizet második, harmadik stb. meghosszabbítására az iratok alapján kerül sor, kézbesítik-e a
hozott határozatot a már korábban kirendelt ügygondnoknak vagy sem.
Eltérő az ügygondok részére megállapított díj összege is. A meghallgatásokon általában
háromezer forint (+áfa) jelenléti díjat állapítanak meg (pl. Nyírbátori Városi Bíróság
Ir.287/2011.; Ir.286/2011.; Békéscsabai Városi Bíróság Ir.39/2011.; Ir.44/2011.). A Győri
Városi Bíróságon a személyes meghallgatáson való részvételért ezerötszáz forintot
utalványoznak (pl. Ir.614/2011.; Ir.373/2011.). Ha az ismételt hosszabbításról szóló
határozatot kézbesítik, úgy a Békéscsabai Városi Bíróság újabb díjat, ez esetben ezerötszáz
forintot utalványoz (pl. Ir.258/2011.; Ir.265/2011.), míg mások ekkor már díjat nem
állapítanak meg, illetve az újabb hosszabbító végzést a korábban kirendelt ügygondnoknak
nem is kézbesítik (pl. Győri Városi Bíróság Ir.373/2011.). A relatíve alacsony díjak
megállapítása elsősorban ugyancsak költségvetési megfontolásokkal magyarázható.
Az ügyek többségében az iratok alapján történt az őrizet további meghosszabbítása. A
meghallgatások általában rövid tartamúak (húsz-harminc perc alatt befejeződnek) és
formálisnak tűnnek. A külföldinek feltett bírói kérdések – a személyi adatain túl – arra
szorítkoznak, érti-e a tolmácsot, megértette-e az indítványban foglaltakat, kíván-e valamit
előadni. Megjegyzendő azonban, hogy az idegenrendészeti hatóság minden esetben írásban
indokolt indítványt nyújt be. Ebben részletezi a konkrét ügy összes idegenrendészeti
előzményét; a külföldi által az idegenrendészeti meghallgatásán elmondottakat. Kitérnek az
indítványokban a menekültügyi vonatkozásokra, miként arra is, ha a külföldi a kiutasítással
szemben már élt keresettel, s annak eredményére is, ha az eljárás már befejeződött. A
kiutasításról, a kiutasítás végrehajtásának felfüggesztéséről hozott határozatokat az
indítványhoz mindig mellékelik. Ha az indítvány „kiutasítást előkészítő őrizet” elrendelésére
irányul, csatolják a hatósági meghallgatáson felvett jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyvek és a
mellékelt kiutasítási határozatok tartalmából megítélhetően a hatósági eljárásban igyekeznek
tisztázni azokat a körülményeket is, amelyek az őrizetbe vételt megalapozzák, egyben az
alternatív intézkedés lehetőségét kizárják (megélhetéséhez szükséges anyagi eszközökkel,
lakhatási feltételekkel nem rendelkezik, távozást megtagadta, korábban már körözték stb.).
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Figyelemmel arra, hogy nem egy esetben tíznél is több külföldit állít a hatóság a bíróság elé,
lényegében arra van lehetőség, hogy a bíróság azt vizsgálja, hogy a csatolt jegyzőkönyvben
foglaltak fennállnak-e. A tolmács jelenlétében felvett jegyzőkönyvet, valamint a kiutasítási
határozat közlését, annak átvételét a külföldi aláírásával minden esetben igazolja, azok
tartalmát ismeri. Ily módon az eljárt bíróságok a személyes meghallgatáson is lényegében az
iratok adatai alapján hoznak döntést. A feltett néhány kérdéssel az iratokban foglaltak
helytálló voltát ellenőrzik, s miután azt a külföldi nem vitatja, új körülményre pedig nem
hivatkozik, az őrizetet meghosszabbítják.
A vizsgált ügyekben a külföldiek túlnyomó többsége jogellenesen, embercsempészek
segítségével, úti okmányok nélkül (mert azt tőle ellopták, a csempészek elvették, a több
tranzit ország közül valahol elvesztette, stb.), illetve más személyigazolásra alkalmas
okmányok nélkül lépett be az ország területére, (a Repülőtéri Igazgatóság területén pedig
hamis vagy más nevére szóló útlevéllel), ezért kellő alappal nem vitatható, hogy az őrizet
meghosszabbítására – legalábbis az első meghosszabbítás esetében – a törvényi előírásoknak
megfelelően került sor. Okmányok hiányában illetve a hamis útlevelek miatt a
személyazonosság kétségkívül tisztázatlan volt, vagy a kiutasításukról (átadásról) már
határozatot hoztak, az őrizet oka pedig (többnyire az elrejtőzés, szökés veszélye, a távozás
megtagadása) az előzményekre és az ügy összes körülményére figyelemmel fennállt. Az
UNHCR kifogására alapot adó azon hiba, hogy nem személyre szabottan döntenek a
bíróságok, a vizsgálat eredményeként nem feltétlenül a döntés érdemében, hanem az
indokolásbeli hiányosságokban volt érzékelhető. A végzéseket – néhány bíró kivételével –
általában – sablonosan, az indítványban írtakat megismételve indokolják, és nem térnek ki
azokra az iratokban egyébként meglévő konkrét körülményekre, amelyekkel egyénre
szabottan alapozhatnák meg az őrizetbe vétel okát, levonva egyúttal azt a következtetést is,
hogy mindezek miatt alternatív intézkedés (pl. kijelölt helyen való tartózkodás) elrendelésére
nem volt lehetőség.
Formaság ugyan, de a külső szemlélő számára a „kriminalizálás” látszatát kelti, hogy a
bíróságok a Békéscsabai Városi Bíróság kivételével „Büntetőügy” feliratú iratborítót
használnak, annak ellenére, hogy a BÜSZ külön ügycsoportként szabályozza az
idegenrendészeti ügyeket. Előfordult, hogy a végzésben a személyi körülmények feltüntetését
követően tévesen a külföldit „elkövetőként” jelölik meg, aláírásként pedig „nyomozási bíró”
szerepel (PKKB Ir.45.331/2011.; 45.331/2011.; 45.443/2011.; - Győri Városi Bíróság
Ir.339/2011.; 295/2011.; 290/2011.; 805/2011.).
Egyedül a Nyírbátori Városi Bíróság folytat olyan gyakorlatot, hogy az „első”, tehát a
személyes meghallgatáson történt meghosszabbítást követően az iratokat nyilvántartásba
teszi, majd a második és további meghosszabbításokat ugyanazon ügyszám alatt, de más
alszám alatt végzi. Így a döntés előtt az összes előzményi irat a rendelkezésére áll (pl.
Ir.287/2011.). A Győri Városi Bíróságon az újabb indítványokat új számra iktatják, azonban
az előzményi iratokat mindig csatolják, és a későbbiekben a legutolsó iktatószám alatt
kezelik.
A többi bíróságon az első döntés után az iratokat irattárba helyezik. Az újabb
meghosszabbításra irányuló indítványokat mindig új számra iktatják, s nem intézkednek még
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az ugyanazon bíróságon meglévő előzményi iratok beszerzése iránt sem. Emiatt ezekben az
ügyekben a meghosszabbítás pusztán a hatóság indítványában írtak alapján történik, ami
formális felülvizsgálatot és az iratok hiányában megalapozatlanságot eredményezhet (pl.
PKKB Ir.45.195/2011.; 45.234/2011.). Felmerült azonban olyan adat is, hogy az iratcsatolás
bírói utasítás nélkül automatikus ezekben az esetekben (BÜSZ 30. §), de ez az aktavizsgálat
alapján nem volt megállapítható.
Az őrizet főszabályként 6 hónapig tart. Hat hónapon túli meghosszabbításra összesen
maximum 12 hónapig a Harmtv. 54. § (5) bekezdés szerint akkor van lehetőség, ha
a./ az érintett harmadik országbeli állampolgár nem működik együtt a hatósággal,
b./ a kitoloncoláshoz szükséges okmányok beszerzése a harmadik országbeli állampolgár
származási országának, vagy az őt visszafogadói egyezmény alapján visszafogadni, vagy
egyébként befogadni köteles állam hatóságainak eljárása miatt elhúzódik.
Hat hónapon túli meghosszabbításra az esetek kis százalékában került sor 2011-ben. Ez a
szám 2012-ben viszont jelentősen megnőtt. A fenti szakasz a./ pontba írt feltételek a külföldi
állampolgár személyében rejlő ok, ami leggyakrabban úgy valósul meg, hogy a külföldi
állampolgár hamis adatokat szolgáltat, ami miatt az eljárás elhúzódik. A b./ pontban
megfogalmazott okra vonatkozóan az megállapítható, hogy általában a megkeresett államok
külképviseletei együttműködnek a magyar hatóságokkal. Vannak azonban olyan országok, pl.
Algéria, Egyiptom, amelyeknek a külképviseletei csekély együttműködési hajlandóságot
mutatnak. Ebben az esetben fordulhat elő, hogy a b./ pontra tekintettel kerül sor az őrizet hat
hónapon túli meghosszabbítása.
A fenti tények alapján megállapítható, hogy az idegenrendészeti őrizet felülvizsgálata nem
hatékony, amely négy alapvető okra vezethető vissza:
1. Egyes bíróságok esetében a helytelen ügyvitel, ügyiratkezelés
2. Az ügygondnoki képviselet formális volta, részleges hiánya, a PKKB-n a teljes
hiánya
3. A felülvizsgálat tárgyának, mérlegelési szempontjainak tisztázatlansága, az
őrizet jogalapjának olyan értelmezése, amely mind elvileg, mind gyakorlatilag
– szinte – kizárólag a hatóság indítványában foglaltak elfogadásához vezethet
4. Az eljáró bírák túlterheltsége
3.4.2. Ügyvitel, ügyiratkezelés
Megállapítható, hogy az iratok ügyviteli kezelése bíróságok szerint eltérő. Ez nem csak a
statisztikai adatokat torzítja, de ott, ahol az előzményi iratok a döntéshez nem állnak
rendelkezésre, a döntés megalapozatlanságához is vezethet.
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A BÜSZ 30. §-a értelmében a kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges
előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az
érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult vezetőnek.
Ez alapján jogos elvárásként fogalmazódik meg, hogy az idegenrendészeti őrizet
meghosszabbítása iránti kérelem esetén a korábban befejezett ügy előzményi iratát a 30. §
alapján az új kérelemmel, mint kezdőirattal együtt kell bemutatni. Az idegenrendészeti őrizeti
ügyekben befejezett ügynek minősül a BÜSZ 39. § (1) bekezdése szerint az az ügy, amelyben
a bíróság ügydöntő határozatot hozott. Ezért a helyes gyakorlatnak az tekinthető, ha az újabb
indítványokat új számra iktatják, azonban az előzményi iratokat mindig szerelik, és a
későbbiekben a legutolsó iktatószám alatt kezelik. Ez lehetővé teszi a megalapozott döntés
meghozatalát és statisztikai szempontból is mérhetővé teszi a valós leterheltséget. Az
ügygondnok kirendelésére azonban elég ha csak egyszer kerül sor, ezt követően minden egyes
meghosszabbítás során a kifejtett tevékenységéhez mérten kell díjazásban részesíteni az
ügygondnokot.
A Nyírbátori Járásbíróság gyakorlata, amely szerint nem tekintették befejező döntésnek az
egyes meghosszabbítási indítványokról való döntést, szintén lehetővé teszi a megalapozott
döntést, viszont statisztikai szempontból nehezebbé teszi a leterheltség mérését, mivel az
idegenrendészeti hatóság változó gyakorlatából eredő terheléskülönbségek így nem mérhetők
(egy őrizetes-egy ügy, az őrizet hossza nem befolyásolja az adatokat). Megállapítható volt
továbbá, hogy a bírói felülvizsgálat során a döntés a hatóság indítványa és a hatóság által
esetlegesen csatolt egyes iratok alapján történik, de a meghosszabbításra vonatkozó
indítványokhoz nem kerül benyújtásra az idegenrendészeti hatóság ügyre vonatkozó aktája,
melyből megállapítható és ellenőrizhető lenne, hogy a hatóság milyen intézkedéseket tett a
legutóbbi döntés óta a kiutasítás végrehajtása érdekében. Enélkül megalapozott döntés
azonban nem hozható. Nem vitás, hogy a Harmtv. 59. § (8) bekezdése megengedően
fogalmaz, amikor úgy rendelkezik, hogy a meghallgatáson a harmadik országbeli állampolgár,
illetve az idegenrendészeti hatóság a bizonyítékait írásban előterjesztheti vagy szóban
előadhatja. A jelenlevőknek módot kell adni arra, hogy a bizonyítékokat megismerjék. Ha a
harmadik országbeli állampolgár vagy az indítványozó idegenrendészeti hatóság képviselője
nem jelent meg, de az észrevételét írásban benyújtotta, azt a bíróság ismerteti.
A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint a szóban történő előadás lehetősége
alapvetően az első 30 napra történő elrendelés esetén a sürgősségre tekintettel lehet
kivételesen alkalmazható. A további meghosszabbítások esetén az idegenrendészeti hatóság
bizonyítékainak szükségszerűen írásos dokumentumokon kell alapulnia. Ezért a joggyakorlatelemző csoport álláspontja az, hogy az idegenrendészeti hatóság indítványához nem a hatóság
által szükségesnek ítélt, az indítványt alátámasztó iratokat, hanem az egyes ügyek teljes
aktáját csatolnia kell a hatóságnak, melyből a bíróság ellenőrizni tudja, hogy milyen
intézkedéseket tett a kiutasítás végrehajtása érdekében a hatóság. E nélkül az indítvány
elutasítása mellett kell dönteni.
A BÁH-nak a véleménytervezetre tett észrevételére figyelemmel meg kell jegyezni, hogy a
kiutasítási határozat meghozatalát követően nem a kiutasítást megalapozó kiutasítási ügy
iratanyagát, hanem a kiutasítás végrehajtása érdekében tett intézkedéseket tartalmazó
iratanyagot kell megküldeni (kitoloncolás érdekében tett intézkedésekről van tehát szó, amely
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lényegében a kiutasítási ügy „végrehajtási aktáját” jelenti). Azaz az idegenrendészeti őrizetet
meghosszabbító járásbíróságnak nem a kiutasítási ügyben eljáró közigazgatási és munkaügyi
bíróságoknál esetleg éppen ott lévő kiutasítási ügy aktáját kell beszereznie, hanem a BÁH-nak
kell a kiutasítási ügy kitoloncolás érdekében tett intézkedésre vonatkozó iratokat tartalmazó
„végrehajtási aktáját” megküldeni.
3.4.3. Ügygondnoki rendszer hiányosságai
Az ügygondoknak az őrizettel szemben benyújtott kifogás (a Harmtv. 60-61. §-aiban foglaltak
sérelme esetén) és az őrizet bírósági meghosszabbítását vizsgáló bírósági eljárásokban való
részvétele a Harmtv. 59. § (4) bekezdésén alapul. E rendelkezés és általában a jelzett bírósági
eljárásokra irányadó közös eljárási szabályok (Harmtv. 59. §-a) alapján megállapítható, hogy
az eljárásokban ügygondnok részvételére kell, hogy sor kerüljön, ha a harmadik országbeli
állampolgár képviseletéről – meghatalmazott útján – gondoskodni nem tud és magyar nyelvet
nem ismeri. Az ügygondnok kirendelését a törvény e feltételek meglétének esetére kötelezően
előírja, attól eltekinteni nem lehet, abban az esetben sem, ha az eljárásban tolmács vesz részt.
Az eljárások jellegéből adódóan ez szinte minden esetben az ügygondnok kötelező
kirendelését jelenti. Az ügygondnoki képviselet a Harmtv. 59. § (3) szakaszából következően
jogi képviseletet jelenthet, ha ugyanis nem minősül jogi képviselőnek az ügygondnok, akkor a
kifogás és az őrizethez kapcsolódó bírósági eljárásokban nem vehet részt, csak
meghatalmazást adhat jogi képviselőnek. Fontos rögzíteni, hogy a Harmtv. 59. § (4) bekezdés
szerinti ügygondnokot is a bíróság rendeli ki, hasonlóan a polgári perrendtartás szerinti
ügygondnokhoz.
A Harmtv. hatályos 92/A. §-a szerint a harmadik országbeli állampolgárnak a kiutasítással
kapcsolatos idegenrendészeti eljárásokban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy saját
költségén jogi segítséget vegyen igénybe, jogi képviselőt bízzon meg, vagy elfogadja
valamely jogvédelemmel foglalkozó bejegyzett egyesület jogi segítségét. A hatóság a
jogvédelemmel foglalkozó bejegyzett egyesület által végzett tanácsadáshoz – szükség esetén
tolmács biztosítása útján – segítséget nyújt. E rendelkezés – módosítással – 2010. december
24-től van hatályban.
Az őrizet (legalábbis az idegenrendészeti) és annak bírósági meghosszabbítására irányuló
bírósági eljárás a Harmtv. 54. §-ából következően a 92/A. § szerinti „kiutasítással kapcsolatos
idegenrendészeti eljárások” körébe esik. Erre enged következtetni, hogy a Harmtv. 54. § (1)
bekezdése szerint az idegenrendészeti őrizet a kitoloncolás végrehajtásának biztosítására
rendelhető el (a dublini eljárás mellett). A kitoloncolást pedig (Harmtv. 65. §-a) a kiutasítást
elrendelő bírósági vagy idegenrendészeti hatósági határozat hatósági kísérettel történő
végrehajtására kell elrendelni a Harmtv. 65. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban rögzített törvényi
feltételek fennállása esetén. Tehát az idegenrendészeti őrizet a kitoloncolást biztosítja, maga a
kitoloncolás a kiutasítást elrendelő határozat végrehajtását, ezért az idegenrendészeti őrizetet,
annak meghosszabbítására irányuló bírósági eljárást a kiutasítással kapcsolatos
idegenrendészeti eljárásnak is lehet tekinteni. Ezt erősíti, hogy a kitoloncolásról a kiutasításról
szóló határozatban lehet rendelkezni, még ha az idegenrendészeti őrizetet – a kitoloncolás
elrendelése miatt – külön határozatban rendeli is el az idegenrendészeti hatóság.
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Az idegenrendészeti őrizet kapcsán benyújtott kifogás és az őrizet meghosszabbítására
irányuló, Harmtv. 59. §-ával szabályozott bírósági eljárásban a magyar nyelv ismeretének
hiányában ki kell rendelni a jogi képviseletet is ellátó ügygondnokot, míg a magyar nyelv
ismerete esetén (mivel kiutasítással kapcsolatos idegenrendészeti eljárásról van szó) pedig
saját költségen igénybe vehető jogi segítség, vagy jogvédelemmel foglalkozó, bejegyzett
egyesület segítsége fogadható el. A bíróság elé került és vizsgált ügyekben nem fordult elő,
hogy az őrizetes ismerte volna a magyar nyelvet, és mivel a magyar jogi szaknyelv ismerete
szükséges egy ilyen eljárásban való sikeres védekezéshez, ezért megállapítható, hogy az
ügygondnok kirendelésére minden esetben sor kell, hogy kerüljön.
A tisztességes eljárás elve, a fegyveregyenlőség követelményének érvényesülése rendkívüli
fontosságú a bíróság pártatlan és hatékony eljárása szempontjából. Az érdemi felülvizsgálat a
gyengébb jogérvényesítési képességekkel rendelkező őrizetes és a szakértelemmel rendelkező
hatóság közti „jogvita” eldöntése során lehetetlen, ha nem állnak rendelkezésre olyan
jogintézmények, amelyek a materiális értelemben vett érdekérvényesítő képességek közti
különbségeket a „gyengébb fél erősítésével” képesek kiegyensúlyozni. Ezt a szerepet az
ügygondnok tölti be, akit a bíró nem helyettesíthet és nem is lehet képes helyettesíteni.
A bírói felülvizsgálat hatékonyságának ezért nélkülözhetetlen előfeltétele az ilyen
„kiszolgáltatott ügyfeleket” érintő eljárásokban a hatékony ügygondnoki rendszer működése.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy abban a három ügyben, ahol utóbb a korábban kéthárom ízben már meghosszabbított őrizetet kivételesen megszüntették, jogi képviselő járt el,
aki új körülményeket igazolt, befogadó nyilatkozatot és más okiratot nyújtott be, s azok
adatait mérlegelve döntött a bíróság az őrizet megszüntetéséről. A bíróság e nélkül nem képes
a hatékony jogorvoslatot biztosítani, ugyanakkor nem is tartozik a bíróságok, illetve
igazgatásuk felelősségi körébe – az ügygondnok kirendelésén és díjazáson keresztüli
motiválásán kívül – e probléma megoldása. Mivel azonban az érdemi felülvizsgálat
nélkülözhetetlen eleméről beszélünk, ami nélkül nincs értelme a bírói eljárást elemezni, ezért
néhány alapvető elvi kérdésben a joggyakorlat-elemző csoport szükségesnek tartotta az
állásfoglalást.
Az nyilvánvaló, hogy a PKKB-nak változtatnia kell jogsértő gyakorlatán, és az ügyekben
gondoskodnia kell ügygondnok kirendeléséről. Alig különbözik ettől azonban az a más
bíróságokon is tapasztalt gyakorlat, hogy az ügygondnokok elérhetőségét nem rögzítik, a
meghosszabbításokról hozott döntéseket gyakran nem is kézbesítik az ügygondnoknak. Ez a
gyakorlat ugyanolyan mértékben jogsértő, mintha ki sem rendelték volna az ügygondnokot.
Az ügygondnokok puszta, formális jelenléte sem elegendő. Meghallgatás, illetve a
hosszabbításról való döntés előtt megismerhetővé kell tenni az ügyiratot az ügygondnok
számára és biztosítani kell, hogy a döntés előtt – ha meghallgatásra nem kerül sor – érdemi
észrevételeiket írásban is előterjeszthesse, illetve élhessen minden olyan jogosítványával, amit
a jogszabály lehetővé tesz. Nem fordulhat elő a jövőben olyan eset, hogy az ügygondnok
ugyan jelen van a meghallgatáson, de azt sem tudja, hogy melyik az ő ügyfele, nemhogy az
ügyfelére vonatkozó aktát áttanulmányozhatná (ugyanis az ügyiratot az idegenrendészeti
hatóság képviselője nem hozza magával legalább a meghallgatásra). Minden egyes
meghosszabbításra vonatkozó indítványról értesíteni kell az ügyben eljáró ügygondnokot. Az
ügyvédi karban régi etikai – és alkalmazott – szabály, hogy beadványaikat közvetlenül
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megküldik az ellenérdekű fél képviselőjének, noha a jogszabály ezt a bíróság kötelességévé
teszi. Ajánlásként szükséges megfogalmazni a rövid eljárási határidőkre tekintettel is, hogy az
idegenrendészeti hatóság a bírósághoz benyújtott indítványáról az eljáró ügygondnokot
közvetlenül is értesítse a benyújtással egyidejűleg.
Ahhoz, hogy az ügygondnokok a jogosítványaikat ténylegesen is gyakorolják, szükséges az
ilyen ügyekben résztvevő ügygondnokok szakértelme, továbbá az elvégzett munkával
arányban álló differenciált díjazás, ami az aktív ügygondnoki magatartást vonzóbbá teszi.
3.4.4. Az ügygondnok díjazása
Az ügygondnok díjazása tekintetében felmerült ellentétes gyakorlatokat a Pp. 74. §-a szerinti
ügygondnok (curator absentis) fogalmához és díjazásához kapcsolódóan kialakult gyakorlat
bizonytalansága és az a tény okozza, hogy az ügygondok eljárása formális, csak a személyes
jelenlétért kapnak díjat az őrizet elrendelésekor. A tipikus gyakorlat az, hogy a
meghosszabbítások során az ügygondnok nem vesz részt az eljárásban és díjat sem kap.
Az ügyvédek díjazását rendező jogszabály, a Költségrendelet általában a bírósági eljárásban
megállapítható költségek kérdését rendezi, így lefedi a kifogás elbírálásával és az őrizet
meghosszabbításával kapcsolatos bírósági eljárásokban felmerülő költségviselés, az
ügygondnoki díj összegének és viselésének kérdését is. A PK 149. számú állásfoglalás
értelmében „[A]z ügygondnok díjának megállapításánál általában nem az eljárás tárgyának
értéke a döntő, hanem e díjat elsősorban az ügygondnok által kifejtett munkával arányban
állóan kell megállapítani (Pp. 74-75. §).” A Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma 1/2004.
(IV. 19.) ajánlást is elfogadott a bíróságok által megállapítható ügyvédi költségek tárgyában.
Az ajánlás szerint az ügygondnoki díj megállapításánál is alkalmazandó a Költségrendelet,
érvényesülnie kell ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság PK 149. számú állásfoglalásában
kifejtett iránymutatásnak is. Ezért az ügygondnok által kifejtett munkával arányban álló díj
megállapítása a Költségrendelet 3. § (6) bekezdésében foglalt mérséklésre vonatkozó szabály
alkalmazásával történhet. A Költségrendelet 3. § (3) bekezdése a meg nem határozható
pertárgyértékű ügyekben a munkadíjat a megkezdett tárgyalási órák számához, valamint az
ügyvédnek a pert megelőző és peren kívül végzett igazolt tevékenységének időtartamához
köti. Ha az ügyvédnek a pert megelőző és peren kívül végzett tevékenysége időtartamára
vonatkozó nyilatkozata nem áll rendelkezésre, vagy azt megjelöli ugyan, de nem igazolja,
vagy az igazolása nem meggyőző, nincs akadálya annak, hogy a bíróság a kifejtett
tevékenységhez szükséges és elfogadható időigényt becsléssel, mérlegeléssel határozza meg.
Ugyanakkor a Költségrendelet 3. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott minimum
érték olyan kötelezően alkalmazandó alsó határnak minősül, amelyre a (6) bekezdés szerinti
mérséklés nem vonatkozik. Helyes értelmezés mellett a Költségrendelet 3. § (6) bekezdésének
a tevékenységgel arányban nem álló díj mérséklésére vonatkozó szabálya a 3. § (2) bekezdés
a)-b), e) pontjaiban meghatározott összegek mérséklését teszi lehetővé akként, hogy a bíróság
mérlegelési lehetősége a minimum érték és a százalékos mérték között áll fenn. A
Költségrendelet 3. § (3) bekezdése szerint, ha a perben a pertárgy értéke nem állapítható meg,
a munkadíj minden megkezdett tárgyalási óránként, valamint az ügyvédnek a pert megelőző
és a peren kívül végzett igazolt tevékenységéért óránként 5000 Ft, de legalább 10 000 Ft.
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A Költségrendelet 3. § (4) bekezdése nemperes eljárásokra a (3) bekezdés foglalt díj
legfeljebb 50%-át rendeli alkalmazni.8
Mindezek alapján a joggyakorlat-elemző csoport a következőket állapította meg:
1. A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint ezekre az eljárásokra a nemperes
eljárásokra vonatkozó Költségrendelet 3. § (4) bekezdése lehet irányadó mérce, amely
legfeljebb megkezdett óránként 2500 Ft díj megállapítását jelenti. Mivel a (4) bekezdés a
„legfeljebb” kifejezést is használja, és az ügygondok esetében amikor csak ésszerűségi alapon
képezi a Költségrendeletben foglalt szabályok a mérlegelés alapját, a teljesen formális, érdemi
tevékenység kifejtését nélkülöző ügygondnoki eljárás esetén nem kötelező a minimális 5000
Ft alkalmazása.
2. Ugyanakkor minden olyan esetben amikor érdemi tevékenység kifejtésére kerül sor (pl. az
iratok áttanulmányozása alapján nyilatkozattételre kerül sor), a minimum 5000 Ft alkalmazása
mindig indokolt.
3. Fontos rögzíteni, hogy minden esetben az őrizetesért végzett tényleges munkát kell díjazni.
Ez az, ami az ügygondnokként eljáró ügyvédet aktív közreműködésre sarkallhatja. Ha az
ügygondnok eljárása sikeres és ez célszerű tevékenységével összefüggésbe hozható, akkor
indokolt magasabb összegben megállapítani az ügygondnoki díjat, amely az ügygondnokok
célszerű aktivitását növelheti. Megjegyezhető, hogy ez azért is indokolt, mert az
idegenrendészeti őrizet költsége magas, ezért a sikeres ügygondnoknak járó eddigi
gyakorlattól eltérő magasabb díjazás nem költségnövekedést, hanem összességében
költségcsökkenést eredményez az államnak. Ezt azért szükséges leszögezni, mert az
ügygondnokok alacsony díjazásának gyakorlata mögött a bíróságok és a bírák szemléletében a
költséghatékonysági tényező tetten érhető.
4. Nincs akadálya annak, hogy az őrizet elrendelésekor kirendelt ügygondnok kirendelése az
esetleges további őrizet meghosszabbításával kapcsolatos eljárásokra is kiterjedjen, ha a
kirendelő végzés ekként szól. Ez célszerű eljárás, ami viszont nem változtat azon, hogy
minden egyes meghosszabbítással kapcsolatos eljárásról való döntésben rendelkezni kell az
ügygondnok munkavégzéssel arányos díjazásáról.
A Jstv., valamint a Módosító törvény a Harmtv.-t és ezzel összefüggésben a Jstv.-t is úgy
módosítja, hogy nem csak a humanitárius célú tartózkodási engedéllyel rendelkező
személynek, hanem a Magyarországon lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási
hellyel nem rendelkező harmadik országbeli, a Harmtv. 42. § (1) bekezdésére vagy 43. § (2)
bekezdésére alapítottan meghozott kiutasítási határozat hatálya alatt álló állampolgárnak is –
jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül – biztosítható a Jstv. szerinti támogatás. A
módosítás indoka a Visszatérési irányelv 13. cikk (3)-(4) bekezdéseiben megkívánt,
tagállamok által térítésmentesen biztosítandó jogi segítség és/vagy képviselet és szükség
szerinti nyelvi segítség (tolmácsolás) kiterjesztése a Magyarország területén jogellenesen
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra, ugyanis a Jstv. hatályos 4. § (1) bekezdés e)

8

Lásd erről az ügyvédség megközelítését: REVICZKY (2005) 43.
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pontja azt – a Visszatérési irányelv 2. cikk (1) bekezdésének9 kifejezett rendelkezése ellenére
– csak a jogszerűen Magyarország területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok
részére biztosítja.
A módosítással tehát a Jstv. alapján biztosítandó támogatás (rászorultságtól függetlenül)
ingyenes jogi segítségnyújtást és ennek hatékony érvényesülését szolgáló tolmácsolás
biztosítását jelenti [lásd Módosító törvény 7. §-a, amely a Jstv. 41. §-át kiegészítő (2)
bekezdése által részletezi e támogatási formákat]. A tolmácsolás tehát a jogi segítőnek a
kiutasítással érintett személlyel való kommunikációját, közvetve a hatékonyabb képviseletet
szolgálná, mozdítaná elő. Látható a támogatás biztosítására irányuló gyors eljárás
létrehozatalára irányuló jogalkotói szándék, mivel a jogi segítségnyújtó szolgálat nem csak a
támogatás biztosításáról határozna, hanem rögtön kirendelne jogi segítőt, illetve jogi segítőt és
tolmácsot. A tolmácsolás a jogi segítségnyújtó szolgálat előtti eljárásban is biztosított, ez a
támogatás igénybevételére irányuló eljárás hatékonyságát szolgálja. A kiutasítási határozattal
érintett személyek részére a támogatás azért ingyenes/térítésmentes, mert annak biztosítása
gyorsított eljárásban történne [lásd a Módosító törvény 5. §-ával beiktatott Jstv. 23. § (3)
bekezdését], amit a jövedelmi-vagyoni helyzet vizsgálata nem tenne lehetővé. Annak
vizsgálata a kiutasítottak körében egyébként is értelmetlen lenne, mert igazolásokat nem
tudnának bemutatni, és felesleges, mert az ilyen személyek az esetek nagy részében nem
vagyonosak. A szabályozás biztosítja a jogi segítségnyújtó szolgálat támogatásának pénzügyi
fedezetét. Az ingyenesség a jogi segítségnyújtó szolgálatnak a jelzett támogatások biztosítása
érdekében kezdeményezett eljárására is kiterjed [lásd Módosító törvény 6. §-ával módosított
Jstv. 39. § (9) bekezdés d) pontja].
A Módosító törvény 10. §-a a támogatás gyors eljárásban történő biztosítását szolgáló eljárási
szabályokat épít be a Jstv.-be (a 47/A-47/C. § beiktatásával). A beiktatott 47/A. § (1)
bekezdése az őrizetben lévő, kiutasítási határozattal érintett személyére a
támogatásra/kirendelésre vonatkozó jogi segítségnyújtó szolgálat által hozott határozat
kézbesítése kapcsán tesz említést. A beiktatott 47/B. § (1) bekezdése szerint a jogi segítő és a
tolmács a jogerős kiutasító határozat elleni bírósági felülvizsgálati kérelem elkészítése
érdekében kell felvenni a kapcsolatot – haladéktalanul, de legkésőbb a kirendeléstől számított
5 napon belül – a kiutasítási határozattal érintett személlyel.
A Módosító törvény által beiktatott Jstv.-beli rendelkezésekből következően a támogatás a
kiutasítási határozatok elleni bírósági jogorvoslathoz vehetők igénybe. Az viszont nem
olvasható ki, hogy az – idegenrendészeti vagy akár a kiutasítást előkészítő – őrizethez
kapcsolódó bírósági eljárások (elrendeléshez kapcsolódóan a kifogás, és a
meghosszabbításokra vonatkozó hatósági indítványok elbírálására irányuló bírósági
jogorvoslati eljárások) körében alkalmazhatók lennének. Ezt kifejezetten megerősíti a
Módosító törvény 19. §-ával a Harmtv.-be beiktatott 92/B. §-ának kiegészítése is, mikor a
Jstv. módosításával bevezetendő, fent vázolt ingyenes jogi segítségnyújtást (és tolmácsolást)
az idegenrendészeti kiutasítást elrendelő határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló bírósági

9

A Visszatérési irányelv 2. cikk (1) bekezdése szerint: „Ez az irányelv a valamely tagállam területén illegálisan
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokra alkalmazandó.”
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eljárásban biztosítja. A jogszabály-módosítás az uniós jogba ugyan nem ütközik, de nem oldja
fel az ügygondnok kirendelésével és díjazásával kapcsolatos problémákat.
Megjegyzendő, hogy a „idegenrendészeti kiutasítást elrendelő határozat bírósági
felülvizsgálata” kifejezés vitathatatlanul lefedi az idegenrendészeti hatóság által a Harmtv.
alapján hozott ilyen tárgyú határozatot, ellenben a bíróság által önállóan, főbüntetés nélkül
vagy mellékbüntetésként alkalmazott kiutasításra, az erre vonatkozó bírósági határozat ellen
biztosított jogorvoslati eljárást azonban nem.
A joggyakorlat-elemző csoport szerint helyesebb lett volna a kifogások és őrizettel
kapcsolatos eljárásokra is e rendelkezéseket kiterjeszteni. Megállapítható ugyanis, hogy a
bíróságok és személyesen a bírák is költséghatékonysági okokból állapítják meg alacsonyan a
díjakat, annak ellenére, hogy a differenciáltan alkalmazott aktívabb ügygondnokokat díjazó
gyakorlat az idegenrendészeti őrizet magas költségeit figyelembe véve összességében jóval
olcsóbb lenne. Mivel azonban az ügygondnoki díjak a bíróság költségvetését terhelik, az
idegenrendészeti őrizet költségei pedig más állami szervet, ezért ez a szemlélet csak úgy
változtatható meg, ha a jogi segítségnyújtás szabályai alapján történik a kirendelés és a
konkrét díjak megállapítása.
3.4.5. Az ügygondnok szakértelme
Az ügygondnokok szakértelmének növelése érdekében a MÜK-nek kell elsősorban lépéseket
tennie. Ezek közé tartozhat képzési lehetőségek biztosítása az érintett járásbíróságok területén
működő ügyvédek részére, a képzéseken résztvevő ügyvédek esetében az ügygondnoki
névjegyzékben az e téren kifejtett aktivitás feltüntetése, ami a bíró ügygondok választását
segíti10. Erre ugyanannyira szükség van, mint az érintett bírák ilyen irányú képzésére, sőt
megállapítható, hogy önmagában a bírák képzése nem vezet kellően hatékony jogorvoslathoz
szakértelemmel bíró ügygondnokok nélkül. Ennek lehetőségeit, technikáit, feltételeinek
megteremtéséhez szükséges lépéseket a MÜK-nek kell meghatároznia.
Ennek érdekében a joggyakorlat-elemző csoport ajánlja az érintett járásbíróságok területén
működő ügygondnokként kirendelhető ügyvédek képzésének a bírák képzésével való közös
megvalósítását, és a MIA, az OBH, a MÜK és a vizsgált témában jelentős szakmai és képzési
tapasztalattal rendelkező nemzetközi és civil szervezetek, valamint egyetemi műhelyek
közötti ilyen célú megállapodás megkötésére irányuló törekvések kezdeményezését. A
joggyakorlat-elemző csoport üdvözli, hogy a közös képzések érdekében – a MÜK jelzése
szerint – a MIA és a MÜK között létrejött megállapodás alapján a MIA által szervezett
továbbképzéseken megfelelő létszámkeretet biztosítanak az ügyvédi karnak is, ami az első és
jelentős lépés az idegenrendészeti őrizet során eljáró ügygondnokok megfelelő
szakértelmének biztosítása irányába.

10

Külön speciális idegenrendészeti ügyekben eljáró ügygondnoki lista bevezetése is megfontolható, amelyre
speciális szakértelem igazolását követően lehet felkerülni. Ugyanakkor az adott járásbíróságok területén működő
ügygondnokként tevékenykedő ügyvédek alacsony számára figyelemmel ez a MÜK, illetve a jogalkotó
mérlegelését igényli, figyelemmel arra is, hogy a kiutasítási ügyek és az idegenrendészeti őrizet
meghosszabbításáról döntő bíróságok illetékességi szabályai eltérőek.
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3.5. Az idegenrendészeti őrizet jogalapjának érdemi vizsgálata
3.5.1. A magyar bíróságok gyakorlata
Az őrizetet első körben hatóság (kiutasítást elrendelő, valamint a dublini eljárásban történő
átadást vagy visszaadást foganatosító hatóság – alapvetően a rendőrség vagy a BÁH
regionális igazgatósága) rendeli el legfeljebb hetvenkét órára. Ezt követően az őrizetet az
őrizet helye szerint illetékes járásbíróság alkalmanként legfeljebb harminc nappal
hosszabbíthatja meg. (A kiutasítást előkészítő őrizetet a járásbíróság legfeljebb harminc napig
hosszabbíthatja meg.) A bíróság feladata tehát a hatóság által elrendelt őrizet
meghosszabbításában való döntés. A Harmtv. szerint az őrizetnek két formája van. a
kiutasítást előkészítő őrizet és az idegenrendészeti őrizet. A kiutasítást előkészítő őrizet akkor
rendelhető el, ha
a./ személyazonossága vagy tartózkodásának jogszerűség nem tisztázott vagy
b./ kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján az EU más tagállama részére visszaadása
folyamatban van (Harmtv. 55. §).
Ezekben az esetekben az idegenrendészeti hatóság az őrizetet legfeljebb 72 órára rendelheti
el, s azt az őrizet helye szerinti bíróság a harmadik országbeli állampolgár kitoloncolásáig
átadásáig, vagy a harmadik országbeli állampolgár tartózkodása jogszerűségének tisztázásáig,
de legfeljebb 30 nappal meghosszabbítja. A kiutasítást előkészítő őrizet esetén legtöbbször az
okmánynélküliség esetköre áll fenn.
Idegenrendészeti őrizet akkor rendelhető el: ha a kitoloncolás, vagy a dublini eljárásban
történő átadás végrehajtásának a biztosítása érdekében szükséges, s aki
a./ a hatóság elől elrejtőzött, vagy a kitoloncolás, vagy az átadás végrehajtását más módon
akadályozza,
b./ a távozást megtagadja, vagy más alapos ok miatt feltehető, hogy a kiutasítás, vagy az
átadás végrehajtását késlelteti, vagy meghiúsítja (szökés veszélye),
c./ a kötelező tartózkodásra kijelölt helyen az előírt magatartási szabályokat súlyosan, vagy
ismételten megsértette,
d./ a számára előírt megjelenési kötelezettséget felszólításra nem teljesítette és ezzel
akadályozza az idegenrendészeti, vagy a dublini eljárás lefolytatását,
e./ szándékos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott szabadságvesztés-büntetésből
szabadult [együtt: őrizetbe vételi okok, Harmtv. 54. § (1) bekezdés].
A megvizsgált ügyek és az esetek túlnyomó többsége a fenti b./ pont szerinti őrizetbe vételi
okon alapul. A vizsgált gyakorlat, és a joggyakorlat-elemző csoport megállapításai elsősorban
az a./ és b./ ponton alapuló idegenrendészeti őrizetekre vonatkoztatható, noha egyes
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megállapítások más esetekben is relevánsak (eljárásjogi jellegű megállapítások, végzés
indokolásával kapcsolatos megállapítások stb.).
A hatóság az indítványhoz csatolja elsősorban a külföldi meghallgatásáról felvett
jegyzőkönyvet. Az első meghallgatáskor minden esetben személyes meghallgatást kell tartani.
Figyelemmel arra, hogy nem egy esetben tíznél is több külföldit állít a hatóság a bíróság elé,
lényegében arra van lehetőség, hogy a bíróság azt vizsgálja, hogy a csatolt jegyzőkönyvben
foglaltak fennállnak-e.
Ezen iratok foglalkoznak azzal, hogy mennyire kész az együttműködésre, volt-e részese
korábban bármilyen hatósági- vagy büntetőeljárásnak, abban rá vonatkozóan milyen
megállapítások tehetők, személyes körülményeire tekintettel lehet-e attól tartani, hogy az
idegenrendészeti eljárásból kivonja magát, avagy az általa megvalósított jogsértés jellege,
súlya vagy módja miatt lehet-e attól tartani, hogy az eljárás lefolytatásának meghiúsítása
mellett személye a közrendre is veszélyes lehet.
A külföldiek túlnyomó többsége személyazonosságát igazolni nem tudja, vagy úgy
nyilatkozik, hogy eleve nem volt okmányuk, vagy azt elhagyta, vagy embercsempészek vették
el tőle.
Ha a Harmtv. 54. § (1) bekezdés, vagy az 55. § (1) bekezdésben foglalt feltételek bármelyike
is fennáll, a bíróság az őrizetet meghosszabbítja. A további meghosszabbításkor a bíróságnak
meghallgatást csak akkor kell tartani, ha azt a külföldi kéri. A vizsgálati anyag azt mutatja,
hogy az esetek túlnyomó többségében a külföldi az újabb meghosszabbításra irányuló
indítványok előterjesztésekor a személyes meghallgatását nem kéri. Ebben az esetben a
bíróság az iratok alapján hozza meg a döntését az indítványnak megfelelően, azért mert új
körülmény korábbiakhoz képest nem merül fel. Azon külföldi állampolgárok, akik a
személyes meghallgatásukat kérik, vagy többnyire nyilatkozatot nem tesznek, vagy arra
hivatkoznak, hogy ők nem bűnözők, ezért nem értik, hogy miért kell őrizetben maradniuk.
Ezen túlmenően más országok gyakorlatára is szoktak hivatkozni.
A fent írtakból tehát az a következtetés vonható le, hogy az idegenrendészeti hatóság
indítványát és a csatolt iratokat tekinti a bíróság mérvadónak az őrizet meghosszabbítása
alkalmával. Az aktavizsgálatok alapján megállapítható, hogy a bíróságok a felülvizsgálat
során azt vizsgálják, hogy az őrizet elrendelésekor figyelembe vett körülményekben és
tényekben van-e változás. A bíróságok semmilyen formában nem vizsgálják azt – különösen
mert általában nincs is rá indítvány –, hogy a kiutasítás végrehajtása érdekében a hatóság
milyen intézkedéseket tett és van-e reális esélye annak, hogy a végrehajtásra eredményesen
sor kerüljön. A magyar hatóságok és bíróságok gyakorlata rendre figyelmen kívül hagyja,
hogy az idegenrendészeti őrizet egyetlen célja és jogalapja, hogy a külföldi a kiutasítás
végrehajtásának pillanatában „rendelkezésre álljon”.
A gyakorlatban 2013. január 1-jéig hatályban volt Harmtv. szabályozás alapján a külföldinek
az eljárás bírósági felülvizsgálati szakaszában előterjesztett menekültkérelme nem vonta maga
után automatikusan a már elrendelt őrizet megszüntetését. Az őrizet főszabályként 6 hónapig
tart. Hat hónapon túli meghosszabbításra maximum 12 hónapig a Harmtv. 54. § (5) bekezdése
szerint akkor van lehetőség, ha
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a./ az érintett harmadik országbeli állampolgár nem működik együtt a hatósággal,
b./ a kitoloncoláshoz szükséges okmányok beszerzése a harmadik országbeli állampolgár
származási országának, vagy az őt visszafogadói egyezmény alapján visszafogadni, vagy
egyébként befogadni köteles állam hatóságainak eljárása miatt elhúzódik.
A fenti szakasz a./ pontjában szereplő feltétel a külföldi állampolgár személyében rejlő ok,
ami leggyakrabban úgy valósul meg, hogy a külföldi állampolgár saját adataira nézve hamis
adatokat szolgáltat, ami miatt az eljárás elhúzódik. Problémát jelent továbbá, hogy ha a
külföldi okmányait hátrahagyva érkezik Magyarországra, és elfogása során bemondása
alapján kell a hatóság munkatársainak őt azonosítania, akkor ez időben elhúzódó utánajárással
jár. Itt valójában az őrizetbe vétel jogalapja továbbra is ugyanaz, csak az iratok beszerzése, a
külföldi beazonosítása történik akár hónapokon keresztül.
A b./ pontban megfogalmazott okra vonatkozóan az megállapítható, hogy általában a
megkeresett államok külképviseletei együttműködnek a magyar hatóságokkal. Vannak
azonban olyan országok, pl. Algéria, Egyiptom, amelyeknek a külképviseletei csekély
együttműködési hajlandóságot mutatnak. Sok esetben a külföldi származási országának
hatóságai késlekednek az információ-adási kötelezettségükkel, a konzulátusok eljárása akár
hónapokkal is meghosszabbíthatja a külföldi idegenrendészeti őrizetben maradását. Ezek a
körülmények a b./ pontra tekintettel az őrizet hat hónapon túli meghosszabbítására is alapot
adnak. Hat hónapon túli meghosszabbításra az esetek kis százalékában került sor 2011-ben.
Ez a szám 2012-ben viszont jelentősen megnőtt.
A Harmtv. 54. § (6) bekezdés rendelkezik arról, hogy mikor kell megszüntetni az
idegenrendészeti őrizetet. E szerint:
a./ kiutasítás, vagy átadás végrehajtásának feltételei biztosítottak,
b./ nyilvánvalóvá válik, hogy a kiutasítást, vagy átadást nem lehet végrehajtani.
c./ az őrizet elrendelésétől számított 6 hónap, vagy az (5) bekezdésben foglalt feltételek
fennállása esetén 12 hónap eltelt.
A Harmtv. 54. § (6) bekezdésének és különösen a b) pontjának, mely szerint meg kell
szüntetni az őrizetet, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a kiutasítást, vagy átadást nem lehet
végrehajtani, nincs bírói gyakorlata.
Szükséges azonban megjegyezni, hogy nyilvánvalóan e körbe esik a Harmtv. 51. § (1)
bekezdése szerinti esetkör, amely szerint a visszairányítás, illetve a kiutasítás nem rendelhető
el és nem hajtható végre olyan ország területére, amely az érintett tekintetében nem minősül
biztonságos származási vagy biztonságos harmadik országnak, így különösen, ahol a
harmadik országbeli állampolgár faji, vallási, nemzeti hovatartozása, egy meghatározott
társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai véleménye miatt üldöztetés veszélyének lenne
kitéve, továbbá olyan állam területére vagy olyan terület határára sem, ahol nyomós oknál
fogva tartani lehet attól, hogy a visszairányított, illetve a kiutasított harmadik országbeli
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állampolgár az Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében meghatározott magatartásnak lenne
kitéve (non-refoulement).
Ugyanígy e körbe tartozik a Harmtv. 51. § (2) bekezdésében foglalt esetkör, melynek 2013.
január 1-je óta hatályos szövege szerint ha a harmadik országbeli állampolgár menekültügyi
eljárás alatt áll, a visszairányítás, illetve a kiutasítás nem rendelhető el és nem hajtható végre,
ha a harmadik országbeli állampolgár külön törvényben meghatározottak szerint jogosult
Magyarország területén való tartózkodásra.
E szabály kapcsán szükséges megjegyezni, hogy az UNHCR 2012 decemberében kiadott
„Azon személyek Magyarországra történő dublini átadásáról, akik átutaztak Szerbiánátdolgozott kiadás” nevű közleménye szerint 2012 második felében jelentős javulás állt be az
idegenrendészeti őrizet hatósági gyakorlatával kapcsolatban. 2012-ben azon menedékkérők
akik érkezésüket követően azonnal, vagy legkésőbb az első idegenrendészeti meghallgatáson
menedéket kérnek, nem kerültek őrizetbe. Míg 2012 februárjában 171 őrizetben lévő
menedékkérő volt, addig 2012 decemberében már csak harminc. Azok azonban, akik
elmulasztják az azonnali menedékkérést, vagy nem tudják hatékonyan kommunikálni
szándékukat, továbbra is őrizetbe kerülnek a teljes menedékjogi eljárás időtartamára.
Ugyanakkor 2013. január 1-jétől az első menedékkérelmet benyújtók őrizetét megszüntetik.
Ha nem így történne, akkor e körülmény a bírósági felülvizsgálat során a Harmtv. 54. § (6)
bekezdés b) pontja alá tartozónak minősülne. Az ismételten menedéket kérőkre ez nem
vonatkozik [lásd Menedéktörvény 54. § (3) bekezdés]. Megjegyezhető, hogy e szabályokat
módosítani szándékozó Törvényjavaslat 10. §-a a Harmtv. 54. § (6) bekezdését kiegészíti egy
d) és e) pontos megszüntetési okkal. A d) pont ennek az esetkörnek az önálló nevesítése, és az
e) pont pedig külön nevesíti ugyanezen személyi kör egy részét érintően a menekültügyi
őrizet hatálya alá tartozó személyeket.
Mindebből következik, hogy az idegenrendészeti őrizet bírói felülvizsgálatának
hatékonyságával kapcsolatos problémák súlya a joggyakorlat-elemző csoport működése
időszaka alatt jelentősen csökkent, a jogszabály megváltozásának, illetve a hatósági gyakorlat
megváltozásának is köszönhetően. A Törvényjavaslat azonban a menekültügyi őrizet
bevezetésével ismét aktuálissá teheti – az elfogadott szabályozástól függően részben vagy
egészben – ezek a kérdéseket.
Ezért megvizsgáltuk azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amelyek a Harmtv. 54. § (6)
bekezdés b) pontjának alkalmazási gyakorlatára vonatkoznak. A Harmtv. 54. § (5) és (6)
bekezdésének szabályai ugyanis a jövőben is stabil szabályozásnak tekinthetők figyelemmel
arra, hogy a Visszatérési irányelv 15. cikkének implementált szabályairól van szó, így a
kérdéskör elemzése nem csak a jelenre nézve, de jövőbe mutató módon, tartósan
hasznosítható lehet a bírói gyakorlatban.
3.5.2. Az uniós szabályozásból fakadó kötelezettségek
Az Európai Unió kötelezően alkalmazandó minimumszabályokat határozott meg a
jogellenesen tartózkodó külföldiek kiutasításának végrehajtását szolgáló őrizettel
kapcsolatban. A kiutasítást előkészítő és idegenrendészeti őrizet magyar szabályozásának és
gyakorlatának így összhangban kell állnia a Visszatérési irányelvvel. A Visszatérési irányelv
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15. cikk (1) bekezdése szerint az idegenrendészeti őrizet jogalapja „kizárólag a kiutasítás
előkészítése és/vagy a kitoloncolás végrehajtása”, és csak akkor alkalmazható, ha a konkrét
esetben „más elégséges, de kevésbé kényszerítő intézkedések” nem alkalmazhatók
hatékonyan (ún. „végső eszköz szemlélet”). Az őrizet e speciális formájának – szemben a
büntetés-végrehajtással – nincs sem büntető, sem prevenciós-elrettentő, sem reintegrációs
célja. Az EuB kifejezetten elvetette a jogellenes tartózkodás büntetőjogi szankcionálását az El
Dridi ügyben11, kimondva, hogy ellentétes azon tagállami szabályozás, amely „kizárólag azért
rendeli szabadságvesztéssel büntetni valamely harmadik ország jogellenesen tartózkodó
állampolgárát, mert e személy – megsértve az ezen állam területének meghatározott határidőn
belüli elhagyását elrendelő határozatot – jogszerű indok nélkül továbbra is e területen marad.”
Mivel az idegenrendészeti őrizet jogalapja ily módon szigorúan behatárolt, fenntartását a
nemzetközi jogi előírások és számos ország következetes bírói gyakorlata csak speciális
körülmények között, rendszeres és alapos felülvizsgálat mellett teszi lehetővé.
Az őrizetnek továbbá „a lehető legrövidebbnek kell lennie”, és csak addig tartható fenn, amíg
a kitoloncolási intézkedések folynak, és kellő körültekintéssel (due diligence)12 végrehajtásra
kerülnek. A (4) bekezdés szerint amennyiben a kitoloncolásra jogi vagy egyéb megfontolások
miatt már nem látszik ésszerű lehetőség, az érintett személyt haladéktalanul szabadon kell
bocsátani.
Az EuB a Kadzoev ügyben13 hozott ítélete ezzel kapcsolatban kimondta, hogy a „2008/115
irányelv 15. cikk (4) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy csak a kitoloncolás ugyanezen cikk
(5) és (6) bekezdésében meghatározott határidőkre tekintettel történő biztosításának reális
lehetősége minősül a kitoloncolás ésszerű lehetőségének, illetve ez utóbbi nem áll fenn, ha
kevéssé tűnik valószínűnek, hogy az érintettet az említett határidőkön belül befogadják egy
harmadik országban.”
Összefoglalva: az uniós jogi kötelezettségek alapján az idegenrendészeti őrizet jogellenessé
válik akkor, ha az adott időpillanatban:
1. nem folynak kitoloncolási intézkedések (nem pusztán kiutasítási eljárás, hanem
konkrét, gyakorlati intézkedések);
2. ugyan folynak kitoloncolási intézkedések, de azokat nem kellő körültekintéssel
(„szorgalommal”) hajtják végre (például indokolatlanul hetekig áll az eljárás, a
hatóság nem vagy csak lassan tesz meg bizonyos lépéseket, stb.), vagy
3. kevéssé valószínű (nem kell, hogy lehetetlen legyen), hogy a hat hónapos határidőből
hátralevő időszak alatt a kitoloncolást végre lehet hajtani.

11

C-61/11. sz. HASSEN EL DRIDI ügyben 2011. április 28-án hozott ítélet
A szövegezési folyamat során használt angol és francia változatban egyaránt a „diligence” szó szerepel, ami
valójában „szorgalmat” jelent, és így jobban kifejezi az uniós jogalkotó szándékát (azaz, hogy a hatóság tegyen
meg minden tőle telhetőt a kiutasítás lehető leggyorsabb végrehajtását illetően), mint a magyar fordításban
szereplő „körültekintés” szó.
13
C-357/09. sz. SAID SHAMILOVICH KADZOEV ügyben 2009. november 30-án hozott ítélet
12
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Az első esetre jó példa, amikor menedékjogi eljárás van folyamatban, ugyanis ilyen esetekben
a menedékkérelemnek a kiutasításra való halasztó hatálya miatt eleve nem folyhatnak
kitoloncolási intézkedések. Figyelembe véve a szokásos eljárási és jogorvoslati határidőket,
lényegében esélytelen, hogy (az elismerő döntést leszámítva) egy menedékjogi eljárás
jogerősen (jogorvoslati szakban is) lezáruljon hat hónapon belül. Az első kérelmüket benyújtó
menedékkérők idegenrendészeti fogva tartása így a legtöbb esetben jogellenes (ezért nem is
kerül rá sor szinte egyetlen uniós tagállamban sem, és minden bizonnyal ezért került sor 2013.
január 1-jével a magyar jogi szabályozás megváltoztatására, hogy e követelmény egyértelmű
legyen). Különösen egyértelmű a jogellenesség olyan menedékkérők esetében, akik
származási országuk alapján nagy bizonyossággal számíthatnak a nemzetközi védelem
valamilyen formájára (például a szomáliai állampolgárok). Mindazonáltal az elmúlt két évben
több száz első menedékkérelmet benyújtó külföldi töltött hónapokat idegenrendészeti
őrizetben14 úgy, hogy a bíróságok szinte egy esetben sem észlelték a fogva tartás
jogellenességét. Ezt a kérdést azonban a 2013. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozás
megoldotta.
A második eset olyankor fordul elő, amikor például egy külképviselet hetekig nem reagál egy
megkeresésre (ami a külföldi úti okmánnyal való ellátását célozza), és az idegenrendészeti
hatóság ennek ellenére nem tesz újabb megkeresést, nem próbálja aktívan sürgetni a
válaszadást. Hasonló a következménye, ha az idegenrendészeti hatóság indokolatlanul
késlekedik megszervezni a kiutazást (például hetekig nem intézkedik, annak ellenére, hogy a
szükséges úti okmány és egyéb technikai feltételek rendelkezésre állnak).
A harmadik esetet jól példázza az a helyzet, amikor már öt hónap eltelt és még mindig nem
történt érdemi előrelépés a kiutasítás végrehajtása kapcsán (például mert a származási ország
nem működik együtt). Ilyenkor kevéssé valószínű, hogy a fennmaradó egy hónapban
végrehajthatóvá válik a kiutasítás, és a hatóságot terheli annak bizonyítása, hogy milyen
speciális körülmények következtében fog a következő egy hónapban sikerülni az, ami ez idáig
öt hónapig nem mozdult előre. A német bíróságok például minderre csak három hónapot
hagynak, az után már nagyon szigorú bizonyítást követelnek az idegenrendészeti hatóságtól
annak érdekében, hogy az őrizet fennmaradhasson. Számos európai országban és az Egyesült
Államokban is exponenciálisan nő a bizonyítás megkövetelt foka (a hatóság irányában) ahogy
múlnak a hónapok.
3.5.3. Az EJEB gyakorlatából fakadó kötelezettségek
Az EJEB következetes gyakorlata számos ügyben megerősítette, hogy idegenrendészeti őrizet
esetén „az EJEE 5. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szabadságtól való megfosztás csak
addig lesz jogos, amíg a kitoloncolási eljárás folyamatban van. Amennyiben ezt az eljárást
nem kellő körültekintéssel (due diligence) folytatják, a fogva tartás elfogadhatatlanná válik az
5. cikk (1) bekezdés értelmében.”15

14

Az idegenrendészeti őrizetben levő menedékkérők száma 2011. április 1-jén például 65, június 30-án 85 fő,
július 31-én 86 fő volt (forrás: BÁH).
15
Lásd pl. Case of POPOV V. FRANCE Judgement 19/01/2012 (Application no. 39472/07 and 39474/07) 116.;
CASE OF CHAHAL V. THE UNITED KINGDOM Judgement 15/11/1996 (Application no. 22414/93) 113.; Case of
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Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az EJEB az elmúlt két évben három ügyben is
következetesen jogellenesnek nyilvánította az idegenrendészeti őrizetet Magyarországon. A
2011-es Lokpo és Touré ügyben16 az EJEB kimondta, hogy „nincs meggyőződve arról, hogy a
kérelmezők fogva tartása – amely öt hónapig tartott célja szerint a kiutasítás végrehajtása
miatt, amire azonban soha nem került sor – arányos intézkedés volt az idegenrendészeti
hatóság által elérni kívánt céllal”, illetve hogy a magyar hatóság gyakorlata „az önkényesség
határát súrolta”. A bíróság végül megállapította az EJEE 5. cikk (1) bekezdésének sérelmét.
Ugyanilyen döntést hozott a bíróság két közelmúltbeli ítéletben is17. Szükséges megjegyezni,
hogy mindhárom ügy több alkalommal „megjárta” a magyar bíróságokat is, amelyek azonban
elmulasztották észlelni a jogsértést (a két későbbi ügyben még az egyébként számukra magyar
nyelven közvetlenül elérhetővé tett Lokpo-Touré ítélet ismeretében is).
3.5.4. Nemzetközi kitekintés
A legtöbb európai állam jóval kevesebbet és rövidebb ideig alkalmazza az idegenrendészeti
őrizetet, mint Magyarország az elmúlt két évben. Ebben oroszlánrésze van az aktív bírói
felülvizsgálatnak, amely a fenti uniós és strasbourgi követelményeket egyaránt vizsgálja a
gyakorlatban.
Az alábbiakban bemutatjuk az osztrák, német, francia, holland, szlovák valamint az USA
gyakorlatát. A kiválasztás szempontjaként azt vettük figyelembe, hogy a magyar jogrendszert
a germán-római (latin) jogrendszereken belül a német jogrendszer az osztrák jogrendszer
közvetítésével alakította a múltban leginkább, így e jogrendszerek felfogása áll legközelebb a
magyarhoz. Megvizsgáltuk egy hasonló helyzetű térségbeli állam gyakorlatát, amelynek van
külső schengeni határa (Szlovákia), továbbá mind a római (latin) jogrendszer és az angolszász
jogrendszer egy-egy mintaadó államának gyakorlatának vizsgálatát is fontosnak tartottuk
annak ellenőrzésére, hogy a nemzeti jogrendszerbeli eltérések mennyiben hatnak ki ezeknek
az ügyeknek a gyakorlatára. Az angolszász jogrendszerek tekintetében tudatosan egy unión
kívüli mintaadó államot vizsgáltunk (USA), melyből következtetés vonható le arra nézve is,
hogy a kérdés globálisan is azonos megközelítéseket igényel-e. Ellenőrzési okból pedig egy
migrációs folyamatokkal erősen érintett, de véletlenszerűen kiválasztott uniós tagállamot is
vizsgáltunk a következtetések helyességének ellenőrzésére (Hollandia). A feldolgozás során
másodlagos adatokra támaszkodtunk, majd ezek kiértékelése után, a német joggyakorlat
esetében tartottuk indokoltnak a részletes, elsődleges forrásokon alapuló kutatást.
a) Ausztria
Az osztrák bírói gyakorlat a következő alapelveket fektette le:

QUINN V. FRANCE Judgement 22/03/1995 (Application no. 18580/91) 48.; Case of KOLOMPAR V. BELGIUM,
Judgement of 24/09/1992 (Application no. 11613/85) 36.;
16
Case of LOKPO AND TOURÉ V. HUNGARY Judgement of 08/03/2012. (Application no. 10816/10)
17
Case of AL-TAYYAR ABDELHAKIM V. HUNGARY Judgement of 23/10/2012. (Application no. 13058/11) és
Case of HENDRIN ALI SAID ÉS ARAS ALI SAID V. HUNGARY Judgement of 23/10/2012 (Application no.
13457/11)
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-

Pusztán az, hogy egy tartózkodásra nem jogosult külföldi nem akarja elhagyni az ország
területét, önmagában nem ok az őrizet elrendelésére (Közigazgatási Bíróság, VwGH
27.02.2007, 2006/21/0311).

-

Ahhoz, hogy jogszerű legyen a menedékkérők idegenrendészeti őrizete, „specifikus
jeleknek” kell arra utalnia, hogy a kérelmező nem maradna a nyitott befogadó állomáson
(Közigazgatási Bíróság: VwGH 30.8.2007, 2006/21/0027; VwGH 30.8.2007,
2007/21/0043; VwGH 24.10.2007, 2006/21/0239); a „specifikus jelek” vizsgálata
egyéniesített kell, hogy legyen, pusztán a más menedékkérők ügyében tapasztaltakra
alapozni a döntést nem elégséges, ahogy az sem elégséges indok önmagában, hogy a
kérelmező már egy másik országban is kért menedéket (Alkotmánybíróság, VfGH
24.06.2006, B362/06).

-

Jogellenes minden „dublini eljárásban” levő menedékkérőt automatikusan őrizetben
tartani (Közigazgatási Bíróság: VwGH 24.10.2007, 2006/21/0239).
b) Németország

A német szabályozás szerint alapesetben 6 hónap lehet az idegenrendészeti őrizet időtartama,
ami legfeljebb 12 hónapig hosszabbítható meg, ha külföldi megakadályozza a kiutasítás
végrehajtását.18
A német Alkotmánybíróság szerint19 a fogva tartást igazoló körülmények már nem állnak fenn
(ideértve különösen egy közigazgatási bírósági döntést is, amely kitoloncolást állapít meg),
hogy ha annak végrehajtása hosszabb ideig vagy tartósan akadályozva van, továbbá az
arányosság mint jogállami alapvetés szolgál alapul az idegenrendészeti őrizettől való
eltekintéshez, amennyiben a kitoloncolás nem végrehajtható, ezáltal a szabadságelvonás nem
igazolható. Ezen alkotmányos tilalomból következik, hogy a kitoloncolás biztonságához
fűződő közérdek és az érintett szabadságához való joga a mérleg két serpenyőjében kap
helyet, és egymást ellensúlyozza; ennek során nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a
szabadsághoz való jog súlya az idegenrendészeti előírások hatékony végrehajtásához fűződő
közérdekkel szemben az őrizet tartamának növekedésével egyenes arányban növekszik.20

18

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet
(Aufenthaltsgesetz - AufenthG) 62. § (4) bekezdés szerint: Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten
angeordnet werden. Sie kann in Fällen, in denen der Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchstens
zwölf Monate verlängert werden [Hatálybalépés ideje: 2004.07.30.]
19
Bundesverfassungsgerichtshof, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 21. Mai 1987 - 2 BvR
800/84 -, NJW 1987, S. 3076: Umstände entfallen sind, zu denen namentlich das Ergehen einer
verwaltungsgerichtlichen Entscheidung zählt, durch die der Inhaftierte der Ausreisepflicht ledig oder die
Durchführbarkeit seiner Abschiebung für längere Zeit oder auf Dauer gehindert wird; Beschluss der 3. Kammer
des Zweiten Senats vom 28. November 1995 - 2 BvR 91/95 -, AuAS 1996, S. 42 <43>; GK-AuslR, § 57 Rn.
254 ff. m.w.N. Der rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet es, von der Sicherungshaft
abzusehen, wenn die Abschiebung nicht durchführbar und die Freiheitsentziehung deshalb nicht erforderlich ist.
20
Bundesverfassungsgerichtshof: Beschluss vom 28. November 1995 - 2 BvR 91/95 -, a.a.O.; BVerfGE 53, 152
<158 f.> zur Untersuchungshaft; 61, 28 <34 f.> zur Auslieferungshaft: „Dieses Verfassungsgebot zwingt weiter
dazu, das öffentliche Interesse an der Sicherung der Abschiebung und den Freiheitsanspruch des Betroffenen als
wechselseitige Korrektive zu sehen und gegeneinander abzuwägen; dabei ist immer auch zu bedenken, dass sich
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Idegenrendészeti őrizetnek nincs helye, amennyiben bebizonyosodik, hogy a külföldin kívül
álló okból a kitoloncolás nem hajtható végre az elkövetkező 3 hónapon belül.21
A német idegenrendészeti őrizet gyakorlatát a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság iránymutató
esetjoga formálja az 1990-es évek óta. A vonatkozó ítéletek szerint22 az idegenrendészeti
őrizet jogszerűségének feltétele, hogy a kiutasítást három hónapon belül végre lehessen
hajtani. Ez a feltétel „visszafelé” is érvényes: amennyiben a három hónapból kettő és fél már
eltelt, a bíróságok csak abban a kivételes esetben fogják jogszerűnek ítélni az őrizet további
egyhónapos meghosszabbítását, ha a kiutasítás végrehajtásának kudarca egyértelműen a
külföldi „önhibájából” fakad. Így a német bírák rendszeresen szabadítják az idegenrendészeti
őrizetből három (esetleg hat) hónap után azokat a külföldieket, akik kitoloncolására
mindaddig nem került sor. A német joggyakorlat arra is rámutat, hogy a fogva tartást
jogellenesnek kell tekinteni, ha nem tisztázott, hogy az őrizet alatt álló személyt több
lehetséges állam közül melyik államnak fogják visszaadni.23
c) Szlovákia
A szlovák bíróságok is rendszeresen döntöttek úgy a közelmúltban, hogy az idegenrendészeti
őrizet nem felelt meg a jogszerűség követelményének. A szlovák bírói gyakorlat a következő
alapelveket mondta ki:
-

A külföldi idegenrendészeti őrizetének feltételei nem teljesülnek, ha ugyan létezik a
kiutasítást elrendelő jogerős határozat, de a közigazgatási hatóság érdemben nem
foglalkozik a kiutasítás gyakorlati végrehajthatóságával (Szlovák Legfelsőbb Bíróság,
9SZA/23/2010, 2011. április 27.).

-

A bíróság hatályon kívüli helyezte az idegenrendészeti őrizetet elrendelő határozatot,
mivel az elrendelő közigazgatási hatóság nem indokolta a határozatban, hogy miért van
szükség a külföldi őrizetére, és hogy miért nem lenne a kiutasítás megvalósítható anélkül,
hogy a külföldit fogva tartsák. A bíróság nem fogadta el indokként azt a hatósági érvet,

das Gewicht des Freiheitsanspruchs gegenüber dem öffentlichen Interesse an einer wirksamen Durchsetzung
ausländerrechtlicher Vorschriften mit zunehmender Dauer der Haft regelmäßig vergrößern wird.”
21
BVerfG, 2 BvR 347/00 vom 29.2.2000, Absatz 16.: 2 „Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, dass
aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei
Monate durchgeführt werden kann.”
22
Bundesgerichtshof: Senat, Beschluss vom 25. März 2010 - V ZA 9/10, NVwZ 2010, 1175, 1176 Rn. 19 Im
Regelfall die Dauer von drei Monaten Haft nicht überschritten werden soll und eine darüber hinausgehende
Haftdauer nicht ohne weiteres als verhältnismäßig angesehen werden darf.[ Alapesetben a három hónapnyi
időtartamú őrizetet nem szabad túllépni, és az azt meghaladó időtartamot nem szabad automatikusan arányosnak
tekinteni];”Dies erfordert eine Prognose, dass die Abschiebung innerhalb von drei Monaten, gerechnet ab dem
Zeitpunkt der (ersten) Haftanordnung”. [Ez megkövetel egy előrejelzést, hogy a kitoloncolás az első őrizetbe
vételi parancstól számított három hónapon belül végrehajtható-e].;Beschluss vom 11. Juli 1996 - V ZB 14/96,
BGHZ 133, 235, 238 f. zu § 57 Abs. 2 AuslG „Die Verlängerung einer auf drei Monate befristeten
Haftanordnung unzulässig ist, wenn die Abschiebung aus Gründen unterblieben ist, die von dem Ausländer nicht
zu vertreten sind.” [Nem jogszerű egy három hónapos időtartamú őrizet meghosszabbításának elrendelése,
hogyha a kitoloncolás a külfölditől független ok miatt nem történik meg.]
23
Bundesgerichtshof BeschlussV ZB 138/12 vom 28. Februar 2013
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hogy a külföldi „nem tervezte” önkéntesen elhagyni Szlovákiát. A bíróság azt az érvet is
elutasította, hogy a külföldi veszélyezteti a közrendet és az állam biztonságát, mivel a
közigazgatási hatóság a puszta állításon túl semmilyen magyarázatot vagy bizonyítékot
sem tudott felhozni ennek alátámasztására. A bíróság szerint mindez sérti az EJEE 5.
cikkét, ami a hatályon kívül helyezést megfelelően indokolta (Nagyszombati Regionális
Bíróság, 44Sp/54/2011-37, 2011. július 4., hasonló indokolás: 6Sp/17/2011 sz. ítélet,
2011. augusztus 11.)
-

Az idegenrendészeti őrizetet elrendelő határozatnak a tényálláson kívül részletes
indokolást és bizonyítékokat is kell tartalmaznia az őrizet szükségességére vonatkozóan. A
hatályon kívül helyezett határozat indokolása túl tömör volt és nem megfelelően
indokolta, hogy az adott egyéni esetben miért volt szükség őrizet elrendelésére
(Nagyszombati Regionális Bíróság, 44Sp/3/2011-32, 2011. május 2.)

-

A Szlovákiában kiskorú gyermekkel rendelkező külföldi idegenrendészeti őrizete az EJEE
8. cikkének sérelmét okozza és ezért jogellenes (Nagyszombati Regionális Bíróság,
43Sp/8/2011-41, 2011. június 14.)

-

A bíróság jogellenesnek ítélte és megszüntette az idegenrendészeti őrizetet, mivel a
fogvatartott (a korábbiakkal ellentétben) kiskorúnak vallotta magát, a rendőrség
ugyanakkor ezt nem vette figyelembe és nem folytatott le megfelelő életkormeghatározást (Kassai Regionális Bíróság, 7Sp/27/2010-46, 2010. november 4.)

-

Az idegenrendészeti őrizetet elrendelő határozatnak részletes indokolást kell tartalmaznia
arra vonatkozóan, hogy az őrizet alternatívájaként miért nem biztosították a külföldi
részére az önkéntes országelhagyás lehetőségét. Az érv, hogy az őrizetet elrendelő
határozat meghozatalára rövid idő áll rendelkezésre nem indokolja megfelelően, hogy a
határozat rövid és nem megfelelően alátámasztott – figyelembe véve a döntés súlyos
következményeit. A bíróság a kérdéses ügyben azt is bírálta, hogy a hatóság nem vette
figyelembe a Szomáliára vonatkozó származási országinformációt és nem vizsgálta a
kiutasítás végrehajthatóságát, például az EJEE 3. cikkének esetleges sérelmét visszaküldés
esetén (Kassai Regionális Bíróság, 6SP/17/2011-33, 2011. augusztus 11.)
d) Franciaország

A francia migrációs jogszabály szerint az idegenrendészeti őrizet csak olyan időtartamra
rendelhető el, amely „szigorúan szükséges” a kiutasítás végrehajtásához. Bár
Franciaországban az idegenrendészeti őrizet maximális időtartama csupán 45 nap (2011
nyaráig csak 32 nap volt), az illetékes bíróságok rendre elrendelik az őrizetben levők
szabadítását már a maximális időtartam vége előtt, például a következő indokokkal:
-

A közigazgatási hatóság nem tartotta megfelelően a kapcsolatot az illetékes konzulátussal;

-

Nem állt rendelkezésre megfelelő „közlekedési lehetőség” a korlátozott időtartamon belül;

-

A hatóság nem tette meg a szükséges lépéseket az első 48 (!) órában;
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Egy menedékkérelem benyújtása nem minősül a kiutasítás végrehajtásának
megakadályozására irányuló cselekedetnek. A francia Cour de Cassation 2011. június 29-i,
iránymutató ítéletében kifejtette, hogy „a menedékkérelem benyújtása egy alapvető jog
gyakorlását jelenti, így ez a lépés sohasem tekinthető a kiutasítás szándékos
akadályozásának”.
e) Hollandia

A releváns holland jogszabály (Vreemdelingencirculaire, A6/5.3.3.3.3. §) konkrét példákat is
hoz arra, hogy milyen körülmények következtében válik jogellenessé az idegenrendészeti
őrizet:
-

Megbízható egyének vagy szervezetek garantálják a külföldi elszállásolását és ellátását;

-

Nincs kilátás a külföldi záros határidőn belüli kitoloncolására (például a szükséges
okmányok hiánya miatt, vagy azért, mert a visszaküldés az EJEE 3. cikkének sérelmét
okozná);

-

A külföldi állandó lakhellyel rendelkezik, és rendszeresen jelentkezik a holland
hatóságoknál;

-

Kevésbé „radikális” módszerrel is lehetséges a közrend védelmének biztosítása, az
arányosság elvének figyelembe vételével.

A holland bíróságok a fenti megfontolásokra hivatkozva számos esetben ítélték jogellenesnek
egy külföldi idegenrendészeti őrizetét. Például a tény, hogy az eritreai hatóságok több mint
négy hónapig – 2011 márciusától júliusáig – nem reagáltak a holland hatóságok
megkeresésére a visszatéréshez szükséges úti okmány kiállítása érdekében (a havi rendszeres
„emlékeztetők” ellenére sem) a Zwollei Bíróság szerint bizonyítják, hogy nincs ésszerű
kilátás a kiutasítás végrehajtására.
f) Egyesült Államok
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a mérföldkő jelentőségű 2001-es Zadvydas kontra
Davis 533 U.S. 678 (2001) ítéletben fektette le az idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos,
azóta is meghatározó alapelveket:
-

Amikor „[…] a kiutasítás végrehajtása már nem jelent ésszerű lehetőséget, az őrizet
fenntartása jogellenessé válik”.

-

Az idegenrendészeti őrizet célja, hogy a kiutasítás végrehajtásának pillanatában
biztosítható legyen a külföldi jelenléte. Az őrizet megszüntetésének mérlegelésekor a
bíróság az őrizet ésszerűségét elsősorban tehát e szempontból köteles vizsgálni.

-

6 hónap őrizet tekinthető „ésszerű időtartamnak”, a 6 hónap letelte után, amennyiben a
külföldi arra hivatkozik, hogy „ésszerűen belátható időn belül” nem lehetséges a kiutasítás
végrehajtása, a hatóság köteles bizonyítékot szolgáltatni ennek ellenkezőjére.
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Minél hosszabb ideje van egy külföldi idegenrendészeti őrizetben, úgy rövidül az
„ésszerűen belátható időnek” minősülő időtartam hossza.

Különösen érdekes, hogy számos szomszédos ország (Szlovákia, Szlovénia, Románia,
Ausztria, stb.) gyakorlata jelentősen elüt a magyar bíróságok idegenrendészeti őrizettel
kapcsolatos gyakorlatától. Szlovákiában és Szlovéniában például az aktív bírói felülvizsgálat
eredményeként az elmúlt években jócskán lecsökkent az őrizet alkalmazása, míg
Magyarországon 2012. év második feléig ennek az ellenkezője volt megfigyelhető.
Végezetül megemlítendő, hogy a legtöbb európai ország (köztük több régióbeli állam, például
Cseh- és Lengyelország) jelentős lépéseket tett az elmúlt években az – emberi jogi
következményei mellett egyébként rendkívül költséges – idegenrendészeti őrizet gyakorlati
alternatíváinak alkalmazása terén, amelyeket az UNHCR, az Európa Tanács és a Visszatérési
irányelv is szorgalmaz.
3.6. A Harmtv. 54. § (6) bekezdés b) pontjának értelmezése
Kétségtelen nehézséget okoz e szabály értelmezésekor az a tény, hogy a kiutasítás
végrehajtása két alapvető és tipikus okból is elhúzódhat az idegenrendészeti hatóság minden
ésszerű erőfeszítése24 ellenére is. Az egyik az a tény, hogy az illegális határátlépők jellemzően
úgy nyilatkoznak, hogy a – kiutasítás ellenére – nem akarnak visszatérni és semmilyen
okirattal nem rendelkeznek, amely személyazonosságukat kétség kívül megállapíthatóvá
teszi.25 E magatartás, illetve helyzet együttesen lehetővé tesznek egy olyan nehezen
kifogásolható értelmezést – és a magyar joggyakorlat ezen értelmezési talajon áll –, hogy az
érintett harmadik országbeli állampolgár részéről hiányzik a szükséges együttműködés.
Különösen igaz ez akkor, ha a személyazonosság megállapítása körében ellentmondó és kellő
bizonyossággal nem tisztázható körülmények állnak fenn. Szélsőségesebb eset lehet a
kifejezett és igazolható hamis adatszolgáltatás (hamis okirat alapján vélelmezni lehet a hamis
adatokat, de ez megdönthető vélelem), amely azonban ritkán bizonyítható egyértelműen. Ez
utóbbi esetben a harmadik országbeli állampolgár oldalán kell olyan változásnak
bekövetkeznie, amely együttműködő magatartásként értékelhető. E tények és jelek feltárása
viszont aligha várható az idegenrendészeti hatóságtól (eljárásbeli helyzeténél fogva és
funkcionálisan meghatározott szervezeti céljaiból következőleg) és a bíróság –
pártatlanságából következően – nem tudja kiegyenlíteni az eltérő érdekérvényesítési

24

Visszatérési irányelv 15. cikk (6) bekezdés. Megjegyzendő, hogy a bírói felülvizsgálat nem terjed ki annak
mérlegelésére sem, hogy a hatóság minden ésszerű erőfeszítést megtett-e a kitoloncolás eredményes végrehajtása
érdekében.
25
Ezt a folyamatot több tényező nehezíti. Egyrészt nincs minden tagállam területén külképviselete a migrációt
kibocsátó országoknak, ami az okmánybeszerzést jelentősen nehezíti. A személyes konzuli jelenlétnek
különösen akkor van jelentősége, ha az őrizetben lévő személy állítása az állampolgárság tekintetében kétségbe
vonható és csak a közvetlen konzuli meghallgatással deríthető ki, hogy a személy állítása valós-e. Másrészt a
külképviseletek is akadályozzák a kitoloncolás eredményes végrehajtását. Több közel-keleti állam csak abban az
esetben állít ki hazatérési okmányt a saját állampolgárának, ha a személy hajlandó önként hazatérni.
Nyilvánvaló, hogy a sokszor a család teljes vagyonából az embercsempészeknek kifizetett és az utazásra fordított
hatalmas kiadásokat követően, annak reményében, hogy a „befektetés” a nyugat-európai úti cél elérését követően
megtérül, erre csekély esély van. Lásd BALÁZS (2012) http://rendeszet.hu/folyoirat/2012/2
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képességekből eredő harmadik országbeli állampolgár oldalán fennálló hátrányokat. Ezért
ilyen esetekben a megfelelő ügygondnoki képviseletnek kiemelkedő a szerepe.
A másik tipikus ok, ami a kiutasítás végrehajtásának elhúzódásához vezethet, a szükséges
dokumentumok harmadik országtól való beszerzésének késedelme, az érintett diplomáciaikonzuli szervek együttműködésének hiánya.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy e két késedelmet okozó ok a Visszatérési
irányelv 15. cikk (6) bekezdés a) és b) pontja [Harmtv. 54. § (5) bekezdés a) és b) pontok]
értelmében éppen azon okok, amelyek a 6 hónapon túli akár 12 hónapig tartó (Harmtv.
értelmében összesen 12 hónap) őrizetet is lehetővé teszi.
Ehhez képest nyelvtani-logikai értelmezés alapján aligha állítható, hogy az idegenrendészeti
őrizet 30 napos meghosszabbítása során már az első 6 hónapban ezek az okok a végrehajtás
ellehetetlenüléséhez vezetnek.
E gyakorlatot azonban számos hazai és külföldi kritika érte az elmúlt években.26 A fentebb
ismertetett nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy e két késedelmet okozó ok
differenciáltabb értelmezése felel meg a Visszatérési irányelv 15. cikk (4) és (6) bekezdés
egymáshoz képesti értelmezésének.
Eszerint a Visszatérési irányelv 15. cikk (6) bekezdés b) pontja [Harmtv. 54. § (5) bekezdés b)
pont] azokra az esetekre értendő, amikor az érintett harmadik ország késedelme, az akadozó
együttműködés, nem zárja ki nyilvánvalóan a kiutasítás végrehajtását. Ha azonban a
szükséges dokumentumok beszerzésére a 6 hónapos maximális őrizeti időtartama alatt nem
látszik ésszerű lehetőség, mert például az érintett harmadik ország esetében az együttműködés
teljes hiánya tapasztalható, akkor ez a Harmtv. 54. § (6) bekezdés b) pontja alá eső őrizet
megszüntetésére okot adó körülmény.
Az érintett harmadik országbeli állampolgár részéről szükséges együttműködés hiánya is az
eddigieknél jóval szofisztikáltabb vizsgálatot igényel. Önmagában az a tény, hogy a harmadik
országbeli állampolgár nem rendelkezik személyazonosságát igazoló okiratokkal, illetve a
szökés általános veszélye fennáll nem tekinthető őrizetbe vétel meghosszabbítását
megalapozó oknak. Az idegenrendészeti hatóságnak minden ésszerű erőfeszítést meg kell
tennie a személyazonosság megállapításához.

26

A nemzetközi kitekintésben hivatkozott strasbourgi és luxembourgi joggyakorlaton túl lásd például: Jelentés a
magyar kormány számára a Kínzás és embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzésére
létrehozott európai bizottság (CPT) magyarországi látogatásáról, 2010. június 8., 17-24.
http://cpt.coe.int/documents/hun/2010-16-inf-hun.pdf; A rasszizmus, faji megkülönböztetés, idegengyűlölet és
intolerancia jelenlegi formáival foglalkozó ENSZ különmegbízott Magyarországról szóló jelentése,
A/HRC/20/33/Add.1, 2012. április 23.; 51. és 73-74.
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/A.HRC.20.33.Add.1_en.pdf; Az alapvető jogok biztosának
jelentése az AJB-1953/2012. számú ügyben, 2012. szeptember 10.
www.ajbh.hu/allam/jelentes/201201953.rtf; Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB 4019/2012. számú
ügyben, 2012. június 25. www.ajbh.hu/allam/jelentes/201204019.rtf
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Ha az idegenrendészeti hatóságnak az idő múlásával elfogynak azok az eszközei, amelyekkel
az egyébként együttműködő (azaz személyazonosságáról nyilatkozó, illetve nyilatkozni
hajlandó) harmadik országbeli állampolgár személyazonosságát megkérdőjelezheti, illetve
nincs olyan adat, amely minden indokolt kétséget kizáróan igazolná a nyilatkozat hamis
voltát, akkor a személyazonosság minden kétséget kizáró tisztázottságának hiánya nem
értékelhető az együttműködés hiányaként.
Ha hamis okiratokkal kívánta igazolni a személyazonosságát a harmadik országbeli
állampolgár, az ugyan valószínűsíti, hogy a személyazonosságát a harmadik országbeli
állampolgár nem kívánja feltárni, de ebben az esetben is mindent meg kell tennie az
idegenrendészeti hatóságnak annak érdekében, hogy a személyazonosság tisztázásra kerüljön.
Az idő múlásával, ha a harmadik országbeli állampolgár a hamis okiraton szereplő adatok
valósága mellett konzekvensen kitart, vagy attól eltérő, de konzekvensen képviselt adatokat
szolgáltat személyazonossága tekintetében, és nem merül fel olyan adat (az okirat hamis
voltán kívül), amellyel minden indokolt kétséget kizáróan megkérdőjelezné ezen állításokat,
akkor a hamis vagy hamisított okirat felhasználása nem teszi lehetővé az őrizet fenntartását,
és különösen nem hivatkozható 6 hónapon túli meghosszabbítás jogalapjaként
(együttműködés hiánya).
Nem lehet figyelmen kívül hagyni az értékeléskor, hogy a Genfi Egyezmény 31. cikke alapján
Magyarország is vállalta, hogy az országba való jogellenes belépés, vagy jelenlétük miatt nem
sújtják büntetéssel azokat a menekülteket, akik közvetlenül olyan területről érkeztek, ahol
életük vagy szabadságuk az 1. cikkben foglalt meghatározás értelmében veszélyeztetve volt,
és akik engedély nélkül léptek be Magyarország területére illetve ott jelen vannak, feltéve,
hogy haladéktalanul jelentkeznek a hatóságoknál és kellőképpen megindokolják jogellenes
belépésüket, illetőleg jelenlétüket. Ez a szabály ugyan a menedékkérőkre vonatkozik, de a
Genfi Egyezmény előkészítő munkálatai során is felmerült, hogy az, aki rendszerint
menekülve hagyja el országát, nagyon ritkán van abban a helyzetben, hogy a menedéket
nyújtó országba való belépés követelményeinek megfeleljen. A menedékjog természetének az
felel meg, ha menetesítjük az üldözés elől menekülőket a büntetéstől, akik bár jogellenesen
lépték át a határt, ezt követően jelentkeztek a hatóságnál.27
Bár jelen elemzés tárgya éppen nem a menedékkérőkre vonatkozik, de a fenti megfontolás
kellően alátámasztja, hogy az egyedi körülmények értékelésével a hamis okiratok
felhasználását nem lehet annak alapján megítélni, hogy eleve közokirat-hamisítást elkövető
személyekről van szó, melynek egyetlen indoka a valós személyazonosság eltitkolása lehet.
Természetesen az ilyen életviszonyokban előforduló releváns körülmények számossága és
értékelés összetettsége miatt nem lehet általános zsinórmércével szolgálni a mérlegelés
szempontjai tekintetében. E körben a bírák közti tapasztalatcsere és a nemzetközi esetjogi
gyakorlat rendszeres feldolgozása segíthet, amely feltétlenül szükségessé teszi különösen e
kérdés tekintetében az érintett bírák rendszeres képzését.
A jelenlegi szabályozási környezetben azon – elsősorban közel-keleti – országok, amelyek
nem együttműködőek az idegenrendészeti hatósággal, nem érdekük, hogy állampolgáraik
27

AMBRUS (2009) 304-305.
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hazatérjenek,
adott
esetben
politikai-gazdasági-társadalmi
megfontolásokból
–
passzivitásukkal – hallgatólagosan támogatják az illegálisan Európai Unió területére érkező
állampolgáraik unióban maradását, vagy ugyan objektív okokra visszavezethetően, de
passzivitást tanúsítanak az illegális migrációval kapcsolatos problémák kezelésében, kellően
tudják ezen hallgatólagos érdekeiket érvényesíteni az Unió tagállamaival, különösen a kisebb
tagállamokkal, így Magyarországgal szemben. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy
a nagyobb uniós tagállamoknak, különösen amelyek kiterjedtebb diplomáciai és gazdasági
kapcsolatokkal rendelkeznek, illegális migrációt kibocsátó országokkal szembeni nagyobb
érdekérvényesítő képességük okán feltehetően jóval hatékonyabban képesek a diplomáciai,
konzuli kapcsolatokban eredményeket elérni. Ezért az a rendszer, amely általában a
határátlépés tagállamához köti a menedékjogi eljárások, majd jogerős elutasító döntés esetén
gyakran az idegenrendészeti eljárások lefolytatását, számos hatékonysági problémát vet fel.28
A magyar idegenrendészeti gyakorlatban ezért dichotóm kapcsolatban áll az eljárás
törvényessége és hatékonysága, melyért a magyar jogalkotás vagy jogalkalmazás nem tehető
felelőssé. Az Európai Unió migrációs politikájának és a magyar idegenrendészeti
jogalkalmazás hatékonyságához minimálisan szükség lenne az idegenrendészeti hatóság
eljárásának diplomáciai kapcsolatokat érintő elemeiben olyan mélységű Európai Uniós szintű
együttműködésre, hogy az Európai Unió és az illegális migrációt kibocsátó ország érdekei és
érdekérvényesítő képessége (és nem egy közepes méretű tagállamé) ütközzék a megfelelő
együttműködés biztosítása érdekében.29
A joggyakorlat-elemző csoportnak nem feladata az uniós szintű szabályozás kritikája, ezért
nem tartozik feladatkörébe, hogy e tekintetben javaslatokkal éljen. Ezért a fenti
megállapításokat csak azért volt szükséges rögzíteni, hogy világosan látható legyen: a
28

„A kilencvenes években alkalmazott gyakorlattól a jelenleg előkészítés alatt álló visszafogadási egyezmények
létrehozásának politikája, taktikája teljes mértékben eltérő. Az új közösségi visszafogadási egyezmények
tekintetében új elem, hogy az Európai Unió és a harmadik országok is határozottan próbálják érvényesíteni
érdekeiket a tárgyalások során. A harmadik országok általában gazdasági előnyöket és az állampolgáraik
számára nagyobb utazási szabadságot, vízumkönnyítést próbálnak elérni cserébe azért, hogy az országukon
keresztül utazó migránsokat, illetve a jogellenesen az Európai Unió területén tartózkodó saját állampolgáraikat
visszafogadják. A visszafogadási egyezmények előkészítése és tárgyalása rendszerint azon a ponton lassult le,
amikor a visszafogadási egyezményben érintett államnak a területén tranzitáló harmadik országbeli
állampolgárok tekintetében kellett kötelezettséget vállalni a visszafogadásra. Az Unió Bizottsága a gyorsabb
tárgyalási eredmények elérése érdekében ezért azt az álláspontot alakította ki, hogy a harmadik országok átvételi
kötelezettségének szabályozásától eltekint a visszafogadási egyezményekben.” BALÁZS (2012)
29
„A Lisszaboni szerződés a visszafogadás szabályozása tekintetében is jelentős változásokat hozott. Az EUMSZ
79. cikk (3) bekezdése ad felhatalmazást az Unió számára a közösségi visszafogadási egyezmény megkötésére
harmadik országokkal. E (3) bekezdés szerint az Unió harmadik országokkal megállapodásokat köthet a
területén tartózkodó olyan személyek származási vagy abba az országba való visszafogadása érdekében, ahonnan
érkeztek, akik a tagállamok egyikének területére való belépés vagy tartózkodás feltételeinek eleve nem, vagy
már nem felelnek meg. A visszatérési irányelv rendelkezéseinek átültetését 2011. december 24-ig minden az
irányelvhez alkalmazásában részt vevő tagállamnak teljes mértékben végre kellett hajtani. Az irányelv
preambulumának (7) bekezdése kiemeli, hogy a kiutasítási eljárás megkönnyítése érdekében szükség van a
Közösség és a harmadik országok közötti, valamint kétoldalú visszafogadási egyezményekre. Összességében
megállapítható, hogy a migráció kezelésének uniós szabályozása elengedhetetlen, a közösségi visszafogadási
egyezmények keretében szereplő egységes szabályozással és annak közösségi szintű alkalmazásával erőteljesebb
fellépés gyakorolható a migrációt kibocsájtó államok irányába a nem kívánt migrációs folyamatok kezelése
érdekében, valamint az emberi jogi garanciák közösségi szinten jelennek meg a szabályozásban.” BALÁZS
(2012) Lásd még PÓCZIK-DUNAVÖLGYI (szerk.) (2008) 126-130.
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joggyakorlat-elemző csoport által javasolt gyakorlat a kiutasítások végrehajtása
hatékonyságának, a kitoloncolási eljárások eredményességének visszaesésével fog járni. Ez
azonban nem képezheti olyan ellenérv alapját, amely a jogalkalmazási-jogértelmezési
javaslatok helytállóságát megkérdőjelezheti. Ez a hatékonysági probléma ugyanis mélyebb, a
szabályozás strukturális ellentmondásaira vezethető vissza.
A fenti következtetéseket alátámasztja, hogy 2011-ben az Európai Unió illegális
határátlépéseinek 3%-a valósult meg Magyarország schengeni külső határszakaszán, de az
uniós szintű összes eredményes kitoloncolás 4,2%-a Magyarországra esett, míg az önkéntes
hazatérések megszervezése tekintetében csak 0,6% esett Magyarországra. Uniós szinten az
elfogott személyek kitoloncolási aránya 57%, azonban Magyarország az elfogott személyek
83%-ának kitoloncolását hajtotta végre eredményesen.30
Jól látszik, hogy a kitoloncolás eredményessége jelentősen meghaladja az uniós átlagot, amely
mögött feltehetően az idegenrendészeti őrizet és különösen annak bírói felülvizsgálatának
nemzetközi sztenderdektől eltérő gyakorlata is áll.31 Ezért a statisztikai adatok jövőbeni
értékelésekor a kitoloncolások eredményessége, mint mutató akként értékelendő, hogy az
idegenrendészeti hatóság (és rendőrség) akkor kimagaslóan eredményes és hatékony, ha az
uniós átlagot sikerül elérni. Ugyanis ez alatti érték is megfelelően hatékony, ha Magyarország,
mint közepes méretű tagállam diplomáciai érdekérvényesítő képessége tükrében értékeljük
azt. A 2011. évi 83%-os érték kifejezetten az idegenrendészeti jogalkalmazás európai
sztenderdektől való eltérésére, jogalkalmazási problémákra enged következtetni.
Mindezek előrebocsátásával megállapítható, hogy a Harmtv. 56. § (4) bekezdés b) pontjában
foglalt idegenrendészeti őrizetet megszüntető ok áll fenn ha:
•

A Harmtv. 51. § (1) bekezdésében foglalt non-refoulement (visszaküldés tilalma)
szabályt kell alkalmazni. A Harmtv. 52. § (1) bekezdése értelmében az
idegenrendészeti hatóság a non-refoulement követelményét a visszairányítás, illetve a
kiutasítás elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatos eljárásában köteles vizsgálni.
A 2/2012. (XII. 10.) KMK véleményben foglaltakból következőleg az
idegenrendészeti őrizet bírói felülvizsgálata során e vizsgálatnak szintén meg kell
történnie, a véleményben rögzített – általánosítható – eljárási szempontok szerint.

•

a Harmtv. 51. § (2) bekezdése szerinti eset áll fenn, azaz a harmadik országbeli
állampolgár – első alkalommal – menedékjogi kérelmet terjesztett elő. A
menedékkérők idegenrendészeti őrizetére csak kivételes esetben (például megismételt
eljárásban, nyilvánvalóan megalapozatlan kérelem esetén és más ésszerű alternatívák
hiányában) kerülhet sor, az őrizet fenntartása így minden más esetben jogellenes. A
tény, hogy a külföldi első menedékjogi kérelmét az elfogás pillanatában, vagy azt
követően, már őrizetben nyújtotta-e be, nem releváns, a menedékjog gyakorlása
ugyanis alapvető emberi jog és sok esetben nem ésszerűen elvárható, hogy egy

30

BALÁZS (2012)
BALÁZS szerint „a jogintézmény hatékonyságát jellemzi, hogy a nagyarányú visszaélések ellenére a jelenlegi
558 fogvatartottból 14 fő tölti a hat hónapot meghaladó őrizetét.” BALÁZS (2012) BALÁZS megjegyzése ugyan
nem egyértelmű, de az idegenrendészeti őrizetre, mint jogintézményre is vonatkoztatható.

31
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nemzetközi védelemre szoruló (gyakran traumatizált, magyarul nem beszélő, az
elfogás pillanatában sokszor napok óta éhező, beteg, stb.) külföldi kérelmét azonnal
előterjessze.32 2013. január 1-je óta a Harmtv. szabályozása nem teszi lehetővé
menedékjogi kérelmet benyújtó őrizetben tartását, kivéve a nyilvánvalóan alaptalan
ismételt kérelmeket [Menedéktörvény 54. § (3) bekezdés].
•

A bírói felülvizsgálat során nem azt kell vizsgálni, hogy az idegenrendészeti őrizetre
okot adó körülményekben történt-e változás, hanem azt, hogy az idegenrendészeti
hatóság minden szükséges intézkedést megtett-e a kiutasítás végrehajtása érdekében.
Ha a hatóság késlekedik az intézkedések megtételével, és a megelőző 30 napban a
kiutasítás végrehajtását érdemben előbbre vivő eljárási cselekmény nem történt, akkor
azt úgy kell értékelni, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy a kiutasítást nem lehet
végrehajtani. Ezért ha a kitoloncolási intézkedések elakadnak különösen, ha a
harmadik ország okmányok beszerzése érdekében történő második megkeresése is
eredménytelen marad, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a kiutasítást nyilvánvalóan
nem lehet végrehajtani. Fontos kiemelni, hogy a jogerős kiutasítási határozatnak az
első meghosszabbítást követően, de még a második meghosszabbítást megelőzően
meg kell születnie, és az esetleges bírói felülvizsgálat esetén a kiutasítás
végrehajtásának felfüggesztése nem járhat a kitoloncoláshoz szükséges intézkedések
elmaradásához, azokat folyamatosan teljesíteni kell. A végrehajtás felfüggesztésének
hatálya alatt, csak a kitoloncolás nem foganatosítható, de a kitoloncolás érdekében
szükséges – lényegében előfeltételt jelentő intézkedéseket – teljesíteni kell, hogy a
bírói felülvizsgálat befejezését követően – keresetet elutasító döntés esetén – a
kitoloncolásra azonnal sor kerülhessen.

E harmadik esetkör az egyéniesített vizsgálat, a „végső eszköz szemlélet” és a „visszatérés
meghiúsulása valószínűségének fokozódása” elvének – eddigi gyakorlatban nem alkalmazott
– meghonosítását jelenti, mely a gyakorlatban a következőket jelenti. A bíráknak az
idegenrendészeti őrizetre, mint végső eszközre kell tekinteni, és érvényesíteniük kell azt a
követelményt, hogy minél több idő telt el, annál inkább csökken a valószínűsége, hogy a
kiutasítás végrehajtása eredményes lesz.
A gyakorlatban ezek az elvek akkor valósulnak meg, ha a bíróság csak az alábbi feltételek
együttes teljesülése alapján tekinti jogszerűnek az idegenrendészeti őrizetet:
a) Az idegenrendészeti hatóság igazolja, hogy
- az ügy releváns egyéni körülményei (a külföldi állampolgársága, neme, életkora,
egészségi és pszichés állapota, sérülékenysége, családi és más meghatározó
társadalmi kapcsolatai, magyarországi lakhatása és megélhetése, anyagi helyzete),
valamint
- a származási országba való kiutasítási ügyek általános tapasztalata alapjána kérdéses
egyéni ügyben milyen tényezők okán szükséges az őrizet, és az miért nem
32

Például a francia Cour de Cassation 2011. június 29-i ítéletével: „a menedékkérelem benyújtása egy alapvető
jog gyakorlását jelenti, így ez a lépés sohasem tekinthető a kiutasítás szándékos akadályozásának.”
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helyettesíthető más „elégséges, de kevésbé kényszerítő”33 eszközök (például
rendszeres jelentkezési kötelezettség, úti okmány elvétele, közösségi szálláson való
elhelyezés, önkéntes országelhagyás, stb.) hatékony alkalmazásával. Ha például a
külföldi rendelkezik lakhatással vagy családi kapcsolatokkal Magyarországon, vagy
sok éve él az országban, ami kérdésessé teszi a „szökés” valószínűségét, úgy nincs az
őrizetnek jogalapja. Ha a kérelmező számára korábban jelöltek ki kötelező
tartózkodási helyként (nyitott) közösségi vagy magánszállást, és a külföldi
életvitelszerűen a számára kijelölt helyen tartózkodott, úgy az őrizet elrendelése
indokolatlan. Hasonló a helyzet, ha számos ügy tapasztalata alapján az adott
országba lehetetlen vagy szinte lehetetlen a kiutasítás végrehajtása, például mert az
adott állam hatóságai nem működnek együtt, vagy az ország nem rendelkezik
működőképes államapparátussal és külképviseleti hálózattal (mint például Szomália).
A pusztán a jogellenes tartózkodásra, a tisztázatlan személyazonosságra, a kiutasítás
tényére vagy a szökés általános veszélyére való hivatkozás önmagában nem
tekinthető elégséges indokolásnak.
b) Amennyiben a fenti a) alapfeltétel teljesül, az őrizet harmincnaponkénti bírói
hosszabbításának további feltétele, hogy az idegenrendészeti hatóság indítványában
részletesen közölje, hogy
- mikor és milyen konkrét lépéseket tett a kiutasítás végrehajtása érdekében,
- azok miért nem vezettek eredményre az adott időpontig,
- milyen konkrét tények alapján várja, hogy a következő harminc napban a kívánt
eredmény megvalósul (pl. úti okmány beszerzése, repülőút leszervezése már
folyamatban van), illetve
- mit tervez tenni a kívánt eredmény elérése érdekében a következő harminc napban (pl.
új megkereséssel fog élni a külképviselet irányában).
A bíró ezen információk alapján tudja mérlegelni, hogy az idegenrendészeti hatóság az uniós
és strasbourgi norma szerint „kellő körültekintéssel” (due diligence) járt-e el, ami az őrizet
jogszerűségének alapfeltétele. Ha a hatóság indokolatlanul késlekedik, nem tudja meggyőzően
indokolni a kiutasítási intézkedések eredménytelenségét, úgy az őrizet jogalapja megszűnik.
Számos ország bírói gyakorlatában fordul elő, hogy az őrizetben töltött idő múlásával nő a
visszatérés meghiúsulásának valószínűsége. Kutatások igazolják,34 hogy az idő múlásával
egyre csökken a kiutasítás végrehajtásának esélye (azaz ha valakit több hónapnyi hatósági
erőfeszítés ellenére sem sikerül kitoloncolni, ott egyre kevésbé valószínű, hogy ez valaha is
sikerül). A bírói gyakorlat szempontjából ez azt jelenti, hogy míg az első harminc nap után
történő hosszabbításnál elfogadható lehet egy általánosabb indokolás is (pl. a hatóság ismételt
33

Visszatérési irányelv 15. cikk (1) bekezdés

34

No Return, No Release, No Reason – Challenging Indefinite Detention, London Detainee Support Group,
2010.,7-8.
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megkereséssel élt a külképviselet felé úti okmány beszerzése érdekében, annak kiállítása
azonban az adott ország esetében általában egy-másfél hónapot vesz igénybe), három-négy
őrizetben töltött hónap után viszont a hatóság bizonyítási kötelezettsége jóval szigorúbb:
részletesen indokolni kell, hogy a kellő körültekintéssel végrehajtott hatósági cselekmények
milyen speciális okok miatt nem vezettek eredményre, és milyen konkrét, reális tényezők
miatt nagyon valószínű, hogy a kiutasítás végrehajtására a következő harminc napon belül sor
kerül.
A fenti elvek megfelelő alkalmazásából az következik, hogy a magyar jogi gondolkodáshoz
legközelebb álló német bírói gyakorlat átvétele indokolt, amely alapesetben három hónap
ésszerű határidőt szab a kiutasítás végrehajtására, ezen túl már csak különösen indokolt
esetekben, a bizonyosság magas szintje mellett, meggyőző érvek alapján kerülhet sor a
hosszabbításra. Ez persze nem azt jelenti, hogy az első három hónapon belül ne kellene
megfelelni a fentiekben bemutatott feltételeknek, csupán a bizonyosság elvárt foka ebben az
időszakban némileg alacsonyabb, elismerve, hogy a kiutasítási intézkedések eredményes
végrehajtásához gyakran több hétre vagy hónapra is szükség van.
A magyarral azonos szabályozás melletti három hónapos gyakorlat kialakulásának háttere
ugyanis az, hogy a másodszori ugyanazon sikertelen intézkedést (jellemzően okmányok
beszerzése körében) követő harmadik, azonos intézkedés esetében már nyilvánvalóan nem
várható eredmény. Ezeknek a megkereséseknek pedig az idegenrendészeti hatóság ésszerűen
elvárható erőfeszítése mellett legkésőbb 3 hónap alatt meg kell történnie.
Szükséges megjegyezni, hogy ha egyszer már az idegenrendészeti őrizetet megszüntették a
Harmtv. 54. § (6) bekezdés b) pontja alapján, majd újabb őrizet elrendelésére okot adó
valamely körülmény ismételten felmerül, akkor az őrizet újbóli elrendelése csak akkor lehet
jogszerű, ha hatóság egyértelműen igazolja, hogy alapvető változás állt be a korábbi
körülményekben, aminek következtében záros határidőn belül a kiutasítás végrehajtható lesz.
A BÁH véleménytervezetre adott észrevételében a cél- és tranzitországok közti
különbségtételt javasolta, ezért álláspontja szerint a német joggyakorlat, mint célország
joggyakorlata nem lehet irányadó egy tranzit ország esetében. A Kúria joggyakorlat-elemző
csoportja rámutat arra, hogy a vizsgáltba bevont tranzitország (Szlovákia) joggyakorlata is
eltérő a magyar gyakorlattól, az uniós szabályozás nem tesz különbséget az idegenrendészeti
őrizet szempontjából cél- és tranzitország között, tehát a jogalkalmazási gyakorlat sem
alakulhat másként, továbbá jogpolitikailag sem alátámasztható, hogy egy tranzitország
gyakorlata szigorúbb legyen egy célországénál. Az a kétségtelenül problémát jelentő
körülmény ugyanis, hogy az idegenrendészeti őrizet hiányában esetleg a hatóság látóköréből
kikerülő személy tartózkodása rendezetlen marad (nem legálisan tartózkodik az országban, de
a kitoloncolásra nincs reális esély), elsősorban nem a tranzitországokat, hanem a
célországokat sújtó probléma.35

35

Ez utóbbi kérdés azonban bonyolultabb megítélésű. Lásd pl. TÁJOK (2008) 305. E kérdés részletes elemzése
jelen véleménynek nem tárgya.
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Szemben a BÁH hivatkozásával, a joggyakorlat-elemző csoport által javasolt jogalkalmazási
gyakorlat indokoltságát nem csak a német (vagy szlovák) esetjog, hanem uniós, illetve
strasbourgi esetjog és az UNHCR 2012-es iránymutatása is alátámasztja.36
3.7. Az eljáró bírák túlterheltsége
Az idegenrendészeti őrizet bírói felülvizsgálatát sok éve nagyrészt a Kiskunhalasi és a
Nyírbátori Városi Bíróság (2013. január 1-je óta Járásbíróság) végzi. E két bíróság néhány
bírójának éves szinten több száz, illetve van, hogy több mint ezer üggyel kell megbirkóznia
(egyéb büntető, stb. ügyeik mellett). Ez lehetetlenné teszi az érdemi felülvizsgálatot, és
indokolatlanul túlterheli a migráció-idegenrendészet témájával egyébként nem foglalkozó
bírákat. Így nem csoda, hogy egy-egy ügyre általában nagyon kevés idő jut, a döntéshozatal
uniformizált, és az indokolás sablonos. Erre vezethető vissza az a nem ritkán előforduló
gyakorlat, hogy egyszerre kerül sor több őrizetes meghallgatásra és ezért nem nyílik lehetőség
a megfelelő egyéniesítésre.
A 2012 második felében megváltozott hatósági gyakorlat és a 2013. január 1-jei hatállyal
módosult szabályok – melynek köszönhetően akik első alkalommal terjesztenek elő
menedékjogi kérelmet, nem kerülnek őrizetbe – eredményeként az ügyek száma 2013. év
tekintetében jelentősen csökkent, illetve csökkenni fog. Továbbá, ha jelen összefoglaló
véleményben megfogalmazottak alapján a felülvizsgálati szempontok megváltoznak, akkor az
önmagában a döntések számát nagyságrendileg megfelezi, hisz alapesetekben az
idegenrendészeti őrizet időtartamát három hónap körülire csökkenti.
Ugyanakkor a megváltozó gyakorlat egy-egy ügyre nézve jelentős többletidő ráfordítást
igényel az eddigi gyakorlathoz képest, ami többszörösére növelheti egy-egy ügy elbírálásának
időigényét. Ezért szükséges legalább a Kiskunhalasi és Nyírbátori Városi Bíróságon az ezen
feladatokat érintő munkateher felmérése és annak eldöntése, hogy a bírák melletti titkári
segítséggel lehetséges-e a megfelelő személyi feltételek biztosítása, vagy szükséges-e
legalább 1-1 további bírói státusz létesítése ezekre a feladatokra.
3.8. A bírói végzések indokolása
Az idegenrendészeti őrizet meghosszabbítása tárgyában hozott végzések ellen nincs helye
jogorvoslatnak, továbbá rendkívül rövid határidő alatt kell a döntést meghozni és
megszövegezni. Ezért olyan részletességű indokolás, amely egy fellebbezhető és 15 napi
írásba foglalási időt engedő döntéshez tartozik, az indokolás szűkebb körű funkciójára, és az
időhiányra tekintettel, nem várható el. Ugyanakkor azoknak a mérlegelési szempontoknak
minden körülmények között meg kell jelenniük az indokolásban, amelyek az ügyet eldöntik.
Ezért a bírói végzések indokolásának az eddig tárgyalt mérlegelési szempontokra ki kell
térnie és minden esetben tartalmaznia kell, hogy miért nem elegendő más „elégséges, de
kevésbé kényszerítő” eszközök (például rendszeres jelentkezési kötelezettség, úti okmány
elvétele, közösségi szálláson való elhelyezés, önkéntes országelhagyás, stb.) alkalmazása.
36

UNHCR Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the detention of Asylum-seekers and
Alternatives to Detention (2012)
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A legfontosabb mérlegelési szempont olyan esetekben, amikor egyéb speciális körülmény
nem merül fel az, hogy az idegenrendészeti hatóság megtett-e mindent a kiutasítás
végrehajtása érdekében és attól ésszerűen várható-e eredmény (szükségesség- arányosság
tesztje). Ennek részletes indokait a végzésnek mindig tartalmaznia kell.
3.9. Az idegenrendészeti őrizet szakági besorolása, bírák képzése
A korábbi, a külföldiek beutazásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény az
idegenrendészeti őrizetet hasonlóan szabályozta, a legfeljebb öt napra elrendelhető őrizettel
szemben ugyancsak bírói jogorvoslati lehetőséget biztosított. A bírósági „törvényességi
felülvizsgálati eljárásra” azonban az akkor hatályos, a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I.
törvénynek a különleges eljárásokra vonatkozó szabályainak a megfelelő alkalmazását írta elő
[40. § (3) bekezdés]. Az, hogy az idegenrendészeti őrizet meghosszabbításáról büntető
ügyszakos (nyomozási)) bírák döntöttek – és jórészt ők döntenek jelenleg is, – erre a
rendelkezésre vezethető vissza. Ebben a megoldásban nyilvánvalóan célszerűségi
megfontolások is közrejátszottak (játszanak), mivel az idegenrendészeti őrizet ún. első
meghosszabbítására irányadó hatályos szabályok szoros határidőt állapítanak meg. A bűnügyi
őrizet – a Be. szerint – szintén legfeljebb hetvenkét óráig tarthat, ezt követően az előzetes
letartóztatásról kell határozni, a nyomozási bírák ezért a hétvégeken is ügyeletet tartanak.37
A kiutasítást előkészítő őrizetet és az idegenrendészeti őrizetet az idegenrendészeti hatóság
határozattal rendeli el [Harmtv 54. § (3) bekezdés; 55. § (2) bekezdés]. Ezáltal az
idegenrendészeti hatóság határozattal kötelességet állapít meg az ügyféllel szemben, mely
közigazgatási hatósági ügynek minősül [Ket. 12. § (2) bekezdés a) pont].
A Ket. 13. § (2) bekezdés c) pontjában adott felhatalmazás alapján a Harmtv. speciális
rendelkezéseket tartalmaz a Ket. általános szabályaihoz képest, így alkalmazása az általános
szabályokkal szemben elsőbbséget élvez. A Ket. 109. §-a szabályozza az ilyen eljárások
esetére a bírósági felülvizsgálat lehetőségét, melynek részletszabályait a Pp. XX. fejezete
tartalmazza.
A Ket. és a Pp. XX. fejezetének bírósági felülvizsgálatra vonatkozó szabályaitól eltérő
rendelkezéseket a Harmtv. 59. §-a foglalja össze, az őrizet meghosszabbítására és a kifogás
elbírálására irányadó bírósági szabályokat fektetve le, illetve e törvény IX. Fejezete pedig a
speciális eljárás közös szabályait rögzíti, amelyekben sem a Pp., sem a Be. szabályaira nincs
visszautalás. A végzések meghozatalakor is a bírák – amint azt az indokolások példázzák –
mindig a Harmtv. rendelkezéseire hivatkoznak.
A fentiek alapján rögzíthető: ma már nincs jogszabályi indoka annak, hogy az
idegenrendészeti vonatkozású ügyekben büntető ügyszakos bírák járjanak el. E bírósági
eljárásokban a fentiekből következőleg a Knptv. és annak mögöttes szabályát jelentő Pp.-t kell
alkalmazni olyan kérdésekben, amelyről a Harmtv. nem rendelkezik. Nem lehet figyelmen
kívül hagyni azt sem, hogy az idegenrendészeti őrizet meghosszabbításával és a kifogások
37

Megjegyezhető, hogy helyes értelmezés mellett a Be. általános szabályai nem voltak alkalmazhatók mögöttes
szabályként, hanem csak a Be. bizonyos szabályai kisegítő jelleggel érvényesültek, mert ezek akkor sem voltak
büntetőügyek. Lásd FÁZSI (2002) 68.; ANTAL (2007) 25.
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elbírálásával kapcsolatos eljárások során nem születik közigazgatási határozat, ezért a Knptv.
különös közigazgatási végzésekre kialakított szabályai lényegében nem alkalmazhatók. Ezért
ezek az eljárások formálisan ugyan közigazgatási nemperes eljárások, de tényleges eljárási
szabályokat – azaz az eljárás jellegét, tartalmát tekintve – polgári nemperes eljárásoknak
tekinthetők. Ezért a gyakorlatban a polgári nemperes eljárás szabályai érvényesülnek
(jellemzően) a Harmtv.-ben foglalt eltérésekkel.
Ez mindenképp olyan szempont, amely amellett szól, hogy az érintett járásbíróságokon
polgári ügyszakos bírák végezzék az idegenrendészeti őrizet meghosszabbításával kapcsolatos
feladatokat. E változás már megjelent a gyakorlatban, mivel a Békéscsabai és Nyírbátori
Járásbíróságok ügyelosztási gyakorlata azt mutatja, hogy polgári ügyszakos bírák is részt
vesznek ezen ügyek elbírálásában.
Ugyanakkor a Knptv. alkalmazásának és mögöttes szabályként a közigazgatási perekre
vonatkozó Pp. XX. fejezetének alkalmazási kötelezettsége felveti, hogy ezekben az ügyekben
a közigazgatási és munkaügyi bíróságok bíráinak kellene eljárni, és ezért az ilyen ügyekben
eljáró bírákat közigazgatási és munkaügyekben eljáró bíróként ki kellene jelölni.
A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának álláspontja szerint bár levezethető, hogy
formálisan közigazgatási nemperes eljárásokról van szó és kijelölt bíráknak kell eljárni, de ezt
a kérdést az OBH Elnökének kell a Bszi. 76. § (5) bekezdés e) pontjának értelmezésével
eldöntenie, és ennek tükrében kell az érintett járásbírókat közigazgatási és munkaügyi
ügyekben eljáró bíróként kijelölni.
Az őrizet ezen formáját alkalmazó európai országok többségében ezt a feladatot jellemzően
közigazgatási ügyszakos bírák, illetve szakosodott menekültügyi-idegenrendészeti bíróságok
látják el. Ennek oka az, hogy az idegenrendészeti őrizet célja nem a büntetés, a prevenció
vagy társadalmi reintegráció, pusztán annak biztosítása, hogy a külföldi a kitoloncolás
időpontjában a hatóság rendelkezésére álljon. A jogellenes tartózkodás, vagy tiltott
határátlépés nem bűncselekmény, az idegenrendészeti őrizet nem e magatartások
szankcionálására szolgál. A fogva tartás e formája így sokkal inkább technikai jellegű,
jogalapja pedig szigorúan és szűken meghatározott. Az őrizet jogszerűségének felülvizsgálata
így egy olyan eltérő szemléletet igényel, amely a büntetőjogtól eltér, viszont közelít az
idegenrendészeti és menekültügyekben szükséges szakmai attitűdhöz és speciális tudáshoz.
Az UNHCR jelentése is ezt tartalmazza. Ugyanakkor nem lehet eltekinteni attól, hogy
szabadságelvonással kapcsolatos döntésről van szó, továbbá közigazgatási ügyszakban a
rendkívül rövid idő alatt meghozandó rendszerinti döntések ügyviteli és jogalkalmazási
gyakorlatában nincs állandó ügyeleti rendszer.
E terület közigazgatási ügyszakba történő áthelyezése jelenleg azzal a veszéllyel járna, hogy
az eddig kivétel nélkül 8 napon belül meghozott döntések elhúzódnak, amely nagyon
veszélyes precedenst teremtene szabadságelvonással járó intézkedések felülvizsgálata
esetében.
Emellett akkor lenne egy ilyen intézkedésnek igazgatási szempontból is értékelhető
eredménye, ha minden idegenrendészeti jellegű döntés a közigazgatási ügyszakos bírákhoz
kerülne, beleértve a jelenleg büntetés-végrehajtási bírák hatáskörébe tartozó eljárásokat is.
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További igazgatási, hatékonysági szempont annak vizsgálata, hogy okkal feltételezhető-e,
hogy a speciális idegenrendészeti ismeretek és szemléletmód erőteljesebben érvényesülhet a
közigazgatási és munkaügyi bíróságokon, mint a járásbíróságok büntető, polgári vagy vegyes
ügyszakos bírái esetében. Magyarországon nincs ugyanis speciális menekült- és
idegenrendészeti ügyekkel foglalkozó bíróság és nincsenek kizárólag ilyen ügyekkel
foglalkozó bírák. 2011 óta pedig több bíróság között oszlik meg nem csak az idegenrendészeti
ügyekben, de menekültügyekben való döntés feladata. A joggyakorlat-elemző csoport
vizsgálódásai szerint azonban a menekültügyi döntések bírói felülvizsgálata a gyakorlatban
jóval centralizáltabb, mint az idegenrendészeti ügyeké (a menedékkérők befogadási
infrastruktúrája miatt). Tehát bár nincsenek csak menekültüggyel és/vagy idegenrendészettel
foglalkozó bírák, vannak e területen jelentős tapasztalatot és szakértelmet felhalmozó bírák.
A közigazgatási ügyszak rendkívül szerteágazó terület. A bíróság és a bírák speciális
ismereteire elvileg ugyanolyan elvi éllel támaszthatnak igényt az adójogászok,
versenyjogászok, építési ügyekkel foglalkozók, környezetvédők stb., mint az idegenrendészeti
joggal foglalkozók. Az UNHCR jelentése38 a menekült- és idegenrendészeti jogot speciális
területként kezeli, amely a többi közigazgatási területhez képest a nemzetközi egyezmények,
elsősorban emberi jogi egyezmények, a strasbourgi esetjog, vagy az uniós jog alkalmazása
okán külön elbánást igényel. Ugyanilyen összetett és többszintű jogi szabályozás jellemzi ma
már a közigazgatási ügyszak más jelentős és számos területét, így az adójogot, versenyjogot,
szektorspecifikus piacszabályozást, környezetvédelmi jogot stb., olyan speciális területekről
nem is beszélve, mint az alapvető jogokat érintő gyülekezési jog, egyenlő bánásmóddal
összefüggő ügyek, vagy a választási ügyek. Tény azonban az is, hogy a hatóság és a bíró
döntése az itt felsorolt területektől eltérően a menekültügyekben akár a kérelmező élethaláláról dönthet, rossz döntés kínzásnak, rabszolgaságnak, halálbüntetésnek, embertelen
bánásmódnak teheti ki az „ügyfelet”, és e következmények nem mérhetők egy hibás adójogi
vagy versenyjogi (vagy akár gyülekezési joggal kapcsolatos) döntés következményeihez. Az
eljárás tárgya a rendelkezésre álló bizonyítási eszközök szokatlanul szűk körével párosul, és
az ebből fakadó bizonytalanságot növeli a döntés jövőorientált jellege (nem azt nézi tehát a
bíró, hogy helyes volt-e egy múltbeli döntés, hanem azt is, hogy „[M]i történne, ha […]?”).
Mindezekből következik a számos ország bírói gyakorlatában létező és a strasbourgi
gyakorlatból is levezethető jóval alacsonyabbra helyezett bizonyítottsági fok („valószínűsítés”
a magyar jogi terminológiában), a gyakorlatban megoszló bizonyítási teher stb. Ez nagyon
sok szempontból más attitűdöt igényel, mint a hagyományos közigazgatási bíráskodás.
Az a kérdés, hogy a közigazgatási jog területén milyen mértékű specializáció az indokolt,
komoly viták tárgya. Nagyobb méretű és népességű országokban több lehetőség nyílik a
nagyobb bírói létszámnak köszönhetően specializációra, akár speciális közigazgatási
bíróságok létrehozására (pl. Németország, sajátos, nálunk nem követhető megoldásokat
alkalmazva: Nagy Britannia). Ugyanakkor vannak jól működő bírósági rendszerek, ahol a
specializáció foka rendkívül csekély.39 Mindazonáltal a menekültügyi (és kisebb részben az

38

UNHCR 2012. áprilisi „Magyarország, mint menedéket nyújtó ország” jelentése
Lásd a közigazgatási perek eljárási kérdéseiről szóló joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményét
[2013.02.12]; KOVÁCS-F. ROZSNYAI-VARGA (2012) 705-716.
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idegenrendészeti) bíráskodás területén az elmúlt években megfigyelhető volt az egyre
nagyobb fokú szakosodás számos uniós tagállamban.40
Magyarország a közepes népességű országok közé tartozik az Unióban, ahol a közigazgatási
bíráskodás most indult el az önállósodás útján, de még mindig nincsenek kizárólag
közigazgatási ügyekkel foglakozó bíróságok, nemhogy speciális közigazgatási bíróságok. Egy
országos illetékességű speciális idegenrendészeti-menekültügyi bíróságnak, mint szervezeti
megoldásnak evidens előnye a szakmaiság erősödése a gyorsabb tapasztalatcsere és
információáramlás, és a szervezeti célok és funkciók szűkebb meghatározottsága okán. Ilyen
tulajdonságok a jelenlegi közigazgatási és munkaügyi bíróságokat a szervezeti megoldásból
adódóan csak korlátozottan jellemzik.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a közigazgatási bíráskodás, mint funkció az
állami döntések törvényességi felülvizsgálatára irányul, amely nem helyettesítheti az állami
hatóságok döntéseit, nem töltheti be a hatóság funkcióit. Ezért nem az adott területet érintő
speciális szakértelem ismerete a döntő, hanem egy a jogrendszer működésének egészét
koherensen átlátó, horizontális szemléletű, objektív és pártatlan ismérvek alapján történő
általános jogi jártasság a hatékony és érdemi közigazgatási bíráskodás alapja, olyan
jártasságé, amivel a „túlspecializált” hatóságok nem rendelkeznek. Nem rendelkezhetnek,
mivel a specializáció szükségszerűen vonja maga után a jogi kérdések szűkebb horizonton
való megítélésének szemléletét.
Egy speciális bíróság létrehozása a jogalkotó jogrendszer egészének szempontjából
vizsgálandó szempontjai alapján nehezen javasolható egy közepes méretű tagállamban
különösen, mivel egy közigazgatási jogterület kiemelt kezelése szükségszerűen felveti az
igényét más hasonlóan fontos területek tekintetében a speciális bíróságok létrehozásának,
amely nem csak költséges, de az ezzel járó permanens és túl gyors átalakulási folyamatokból
eredő bizonytalanságok a jogalkalmazási színvonal tartós és jelentős visszaesésével járhat.
Jelenleg a közigazgatási és munkaügyi bíróságok kialakítása is egy olyan jelentős változás,
melynek előnyeit – a rendszer stabilizálódása, az új rutinok kialakulása után – évek múlva
lehet majd csak egyértelműen tapasztalni. A minőségi bíráskodásnak alapfeltétele a
szervezetrendszer és hatáskörök stabilitása – ahogy a jogegységnek a jogszabályok stabilitása
–, egymásra torlódó reformok ezt mindenképp rontanák.

40

Jelenleg 6 uniós tagállamban (Ausztria, Ciprus, Dánia, Franciaország, Írország és Málta) működik szakosított
menekültügyi, 3 uniós tagállamban (Belgium, Svédország, Egyesült Királyság) pedig szakosított menekültügyi
és idegenrendészeti bíróság. 2 tagállamban egy kijelölt (nem szakosított) bíróság egy kijelölt
kollégiuma/munkacsoportja foglalkozik kizárólag menekültügyek bírói felülvizsgálatával (Spanyolország,
Litvánia), míg a legtöbb fennmaradó tagállamban is jellemző a menekültügyekkel foglalkozó bírák egyfajta
(akár informális) szakosodása. A központosítás még a szakosodásnál is jellemzőbb: az uniós tagállamok
többségében (15 tagállam) a menekültügyi döntések felülvizsgálatát az összes fokon egy kizárólagos
illetékességgel rendelkező bíróság végzi, további 9 tagállamban a felülvizsgálat részben központosított (az
alsóbb fokon eljáró bíróságok helyi/regionális bíróságok, de a másod- vagy harmadfokon eljáró bíróság
kizárólagos illetékességgel rendelkezik). A magyar szabályozás (egyfokú és decentralizált bírói felülvizsgálat)
így kivételesnek mondható. Lásd GYULAI-ROŞU (2011) 10-12.
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Ezért a joggyakorlat-elemző csoport álláspontja az, hogy a jelenlegi szervezeti és hatásköri
rendszer mellett is megszervezhető az idegenrendészeti ügyek, és ezen belül az
idegenrendészeti őrizettel összefüggő ügyek hatékony bírósági felülvizsgálata.
Ugyan ez olyan igazgatási-szervezési feladatokat igényel – különösen a képzés területén –
amelyek hatékony megvalósítása költségesebb lehet, egy speciális bíróság ilyen típusú
költségeihez képest, de csak egy jogalkotói eljárásban végzett részletes költség-haszon
elemzés tudja arra a választ megadni, hogy melyik modell a hatékonyabb. Ezt az elemzést
addig nem is lehet érdemben elvégezni, amíg a jelenlegi átalakuló intézményrendszer és
hatásköri szabályozás mögött nincs egy olyan több éves gyakorlati tapasztalat, amely az
elemzés bázisául szolgálhatna.
Ennek során azt figyelembe kell venni, hogy számos nálunk kisebb országban létezik
szakosított menekültügyi bíróság vagy menekültügyi és idegenrendészeti bíróság. Ezek
egyikében sem jött létre speciális környezetvédelmi, adóügyi vagy versenyjogi bíróság. A
szakosodás „finomabb eszközökkel” is elérhető, például központosítás útján vagy például
kizárólagos illetékességen keresztül, vagy a bírák informális szakosodásának és folyamatos
képzésének elősegítésével. Egy ilyen strukturális reform esetén azt is mérlegre kell tenni,
hogy a menekültügy, az idegenrendészet és az idegenrendészeti őrizet összesített bírósági
ügyterhe akár több ezres nagyságrendet is elérhet, amelyet érdemes összevetni a többi
közigazgatási bíráskodás területére tartozó ügytípus számával.
Ami azonban döntő érvnek bizonyulhat, hogy jelenleg a kiutasítási határozatok bírósági
felülvizsgálata és az idegenrendészeti őrizet meghosszabbítása párhuzamosan más-más
bíróságon zajlik. Ez egyrészt növeli az ellentétes döntések esélyét egyazon ügyben a
visszaküldés tilalmának értékelése körében – ami mindenképp elkerülendő –, másrészt a
fentiekben kimutatásra került, hogy az idegenrendészeti őrizet meghosszabbítása egy sajátos
közigazgatási nemperes eljárás, amelyben az érintett járásbírákat már jelenleg is közigazgatási
ügyszakban eljáró bíróként lenne helyes kijelölni. Az pedig kétségtelenül megfontolandó,
hogy ha az érintett járásbírák, adott esetben büntetésvégrehajtási-bírák kijelölés folytán
közigazgatási bírák is lesznek, hogy akkor már nem célszerűbb-e mind szervezetileg, mind az
ezzel járó javadalmazás szempontjából a közigazgatási bírákat és a közigazgatási ügyeket
együtt kezelni a közigazgatási- munkaügyi bíróságokon. Döntő érv lehet ebben a körben az is,
hogy a kiutasítási határozatok bírói felülvizsgálatának időtartama kihatással van az
idegenrendészeti őrizet meghosszabbításáról való döntésre. Ennek súlyosan hátrányos
jogkövetkezményét az őrizetben lévő ügyfél viseli, amelynek tudatosulásához szükséges a két
eljárás azonos bíróságon – lehetőleg azonos bíró által – történő kezelése.
Összefoglalva ezért az mondható, hogy szakmailag indokolt a közigazgatási és munkaügyi
bíróságokon kezelni a Harmtv-ben szabályozott bírósági eljárásokat, köztük különösen a
kiutasítást előkészítő és idegenrendészeti őrizetet meghosszabbításáról döntő bírósági
eljárásokat, mivel azok közigazgatási nemperes eljárások, azonban e terület közigazgatási
ügyszakba történő helyezéséhez először az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:
-

Ha legalább speciálisan csak ezzel foglalkozó közigazgatási bírák, bírói csoportok
működnének a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon. Nem világos, hogy egy

71

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

járásbírósági büntető vagy polgári bíró miért ne szerezhetné meg ugyanazon
szakértelmet az idegenrendészeti ügyek vonatkozásában, mint az a közigazgatási
ügyszakos bíró, akinek szintén számos más közigazgatási jogterület avatott
szakértőjének kell lennie. Mivel jelenleg menekültügyi és idegenrendészeti
joggyakorlatot az ítélőtáblák székhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróságok
folytatnak, ezért csak ezeknek a közigazgatási és munkaügyi bíróságoknak a kijelölése
indokolt, megfelelő létszám átirányítása, fejlesztése mellett, ami lehetővé tenné e
bíróságokon döntően e területtel foglalkozó közigazgatási bírák működését.
-

ha minden idegenrendészeti jellegű ügy a közigazgatási ügyszakba kerülne, beleértve
a büntetés-végrehajtási bírák ilyen jellegű eljárásait.

-

Csak azt követően lenne elfogadható egy ilyen hatáskörváltozás, miután kialakításra
került a közigazgatási ügyszakban a soron kívüli ügyekre vonatkozó – büntető
ügyszakban és járásbíróságokon létező – jól működő ügyeleti rendszer.

Ha sor került a megfelelő ügyeleti rendszer kialakítására, de nincsenek egy – vagy néhány –
bíróságra, és azon belül külön bírósági csoportba koncentrálva az ilyen ügyekkel foglalkozó
bírák, akkor továbbra is ugyanúgy szükség van speciális központi képzést biztosítani ezen a
területen, ahogy ez jelen helyzetben is szükséges. Ha néhány bíróságra koncentráltak ezek az
ügyek, de ezeken a bíróságokon nem bírói csoportról van szó, hanem csak egyes bírákról,
akkor a helyes rutinok átadásának gyakorlata e speciális területen nem biztosítható központi
képzések nélkül.
Végül nem szabad elfelejteni, hogy ügyek áthelyezése több munkát jelent a közigazgatási
bíráknak, a közigazgatási bírói státuszok növelésével kell járnia, amely valószínűsíti, hogy
más szemléletű munkakörnyezetben ugyan, de sok esetben azon bírák kerülnének ezekre a
helyekre – ésszerűen – akik eddig is csinálták, viszont bíróságukon megszűnt az adott
hatáskör. Különösen valószínű ez azért, mert a bírói álláshelyeket pályázat útján lehet
elnyerni, és a közigazgatási és munkaügyi bíróságok – ha fél szinttel is – de magasabb
pótlékot jelentenek a járásbíróságokhoz képest, tehát várható azon kollégák pályázata, akik
korábban ezeket az ügyeket vitték. Az pedig aligha vitatható, hogy egy nyílt, átlátható,
transzparens és objektív kritériumokat alkalmazó pályázaton az adott jogterületen szerzett
gyakorlat előnyt kell, hogy jelentsen. Ugyanakkor e körben jelentős problémát okozhat, hogy
az ítélőtáblák székhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróságok a korábban ilyen
ügyeket tárgyaló bírák lakhelyétől lényegesen távolabb van, mint az adott megyében lévő
közigazgatási-munkaügyi bíróságok, amelynek következménye lehet, hogy kezdő bírókkal
történik meg e státuszok feltöltése, így a megfelelő rutinok kialakítása sokkal több időt vehet
igénybe.41
A joggyakorlat-elemző csoport fontos problémaként azonosította azt is, hogy ebben az
esetben jelentősen megnőnek a hatósági oldalon felmerülő költségek, mivel nem az őrzés

41

Másrészről viszont könnyítheti a helytelen rutinok elhagyását és a helyes rutinok meghonosodását.
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székhelye szerinti, hanem egy jóval távolabbi bíróság fog eljárni még pedig rendszeres
időközönként.42
A fenti három feltétel megvalósításáig hatékony megoldásként javasolható, hogy a Kúria, a
MIA, az UNHCR, az MHB, a BÁH, valamint a téma hazai és nemzetközi szakértőinek
együttműködésével kerüljön sor az idegenrendészeti őrizet felülvizsgálatát a jövőben végző
bírák szakirányú, a nemzetközi jogi hátteret is hangsúlyosan bemutató továbbképzésére.
Figyelemmel az uniós szabályok, valamint a strasbourgi és luxemburgi bíróság esetjogának
folyamatos fejlődésére javasolható a hasonló továbbképzések évenkénti lebonyolítása.
Javasolható a MÜK e képzésekbe való bevonása annak érdekében, hogy az érintett
ügygondnokok szakértelme is biztosítható legyen.
E képzéseket úgy kell megszervezni, hogy minden érintett bíróságról rész vegyen legalább
egy-egy bíró, lehetőleg olyan létszámarányban, ahogy az ügyek megoszlanak. Az évenkénti
képzéseken a résztvevő bírák rotációs rendszerben vegyenek részt, és az érintett bíróságnak
kell megszerveznie azt, hogy a többi érintett bíróval ezek az információk hatékony formában
megosztásra kerüljenek. Teljes érintett bírói – titkári – állományra kiterjedő kötelező oktatás
csak akkor javasolható, ha legalább két időpontban kerül évente megrendezésre ugyanaz a
képzés, hiszen a soron kívüli ügyek intézése ellehetetlenülhet már attól is, ha két napra a teljes
ügyszakot tárgyaló bírói állomány kiesik a munkából.
E képzések során a személyazonosság megállapításával, az együttműködés hiányának
értékelésével kapcsolatos bizonyítási kérdések tekintetében önálló és jogeset orientált képzési
modult kell kialakítani az érintett bírák számára.
3.10. Egyéb jogértelmezési kérdések: életkor-meghatározás, kísérő nélküli
kiskorúak problémája
A magukat kísérő nélküli kiskorúnak valló illegális migránsok életkorának meghatározásával,
elhelyezésével, törvényes képviseletükkel kapcsolatos problémák már hosszú ideje
fennállnak, de a megoldás keresése, annak ellenére, hogy a probléma felvetése a hatáskörrel
rendelkező gyermekvédelemért felelős hatóságoknak az idegenrendészeti szakterület részéről
már 2010-ben megtörtént, igazán égetővé csak 2012-ben, a kiskorúak elfogásának előző
évekhez viszonyított megduplázódását követően vált.
Az életkor-meghatározás problémája sajnos rövidtávon nem oldható meg. Jelenleg ugyanis
nincs olyan orvosi módszer, amely alkalmas lenne a megbízható és pontos életkor
meghatározásra. Számos ország gyakorlatában az életkor-meghatározást egy több szakértőből
(orvos, antropológus, szociális munkás, stb.) álló csoport végzi. Hazánkban a rendőrség olyan
egészségügyi, pszichológiai protokoll kidolgozását készíti elő, amely segíti a végrehajtásban
dolgozó szakértő orvosok munkáját és egységesíti az eljárást. Tekintettel az életkormeghatározás pontatlanságára, helyes a rendőrség által alkalmazott azon eljárás, hogy ha a
nagykorúság időpontja beleesik az orvosi 1-3 éves orvosi hiba határba, akkor az eljáró
idegenrendészeti hatóság a személy javára dönt, és nem rendeli el az őrizetet, hanem a kísérő

42

Ez azonban csak szervezés kérdése, és korábban is megoldott volt. Lásd ANTAL (2007) 31-32.
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nélküli kiskorút gyermekvédelmi rendszerben helyezi el.43 A gyermek mindenek felett álló
érdekének figyelembe vétele – a gyermekek védelmét érintő és meghatározó nemzetközi
szerződésekkel összhangban – erősíti ezt az értelmezést és eljárást.
A vizsgált akták között a PKKB előtt fordult elő két esetben, hogy a külföldi életkora kétséges
volt, a hatóság az indítványhoz orvosi véleményt mellékelt. Erre a gyakorlatra volt adat
Kiskunhalas tekintetében is. A vizsgálat során megállapítható volt, hogy a bírák az orvosi
véleményt akkor sem bírálják felül, ha a meghallgatáson, szemrevételezés alapján bennük,
mint laikusban is kétség merül fel a tekintetben, hogy az őrizetben lévő nagykorú lenne.
Ennek indoka, hogy a bíró nem rendelkezik különleges szakértelemmel ennek
megállapításához. Ezért ha az idegenrendészeti hatóság orvosi véleményt csatol, akkor az
őrizet meghosszabbítás automatikus, mert a rövid eljárási határidőkre is tekintettel sosem
kerül sor – kétség esetén sem – a vélemény antropológus szakértő általi felülvizsgálatára.
A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint, amikor kétség merül fel a bíróságban a
személyes meghallgatáson a nagykorúság tekintetében, akkor a közvetlenség elvének
érvényesülése érdekében az eljáró bíró mérlegelheti az orvosi vélemény helytállóságát
személyes benyomásai alapján.
Nem lehet ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy nem orvosi szakvéleményről, hanem csak
egy – jellemzően érdemi indokolás nélküli – véleményről van szó, egy olyan kérdésben
melynek szakmai megítélésben nincs kialakult orvosi protokoll, az mindenképp pontatlan.
Valójában tehát nem orvosi szakkérdésről van szó, és kétséges, hogy hosszú távon is
kialakítható megfelelő protokoll az életkor-meghatározásra. Ennek az is oka, hogy a gyermek
fejlettségét számos tényező befolyásolja: az antropológiai és biológiai adottságokon túl a
származási helyen fennálló viszonyok is alakítják az ember testi-értelmi-érzelmi fejlettségét.
Ezek a vélemények csak akkor lennének orvosi szakvéleménynek tekinthetők, ha speciális
antropológiai és pszichológiai különleges szakértelmen alapuló, az ehhez szükséges szakmai
vizsgálatok alapján kialakított részletes indokolást tartalmazó szakvélemények lennének.
Mivel kiskorúak idegenrendészeti őrizete nem rendelhető el, ezért egy a döntés szempontjából
releváns kérdésben nem lenne mód érdemi felülvizsgálatra, ha a személyes meghallgatás
alapján nem tartozna ez a kérdés a bírói mérlegelés körébe.
Ezért ha az eljáró bíróban a személyes meghallgatás során az a meggyőződés alakul ki, hogy
kiskorú személyről van szó, akkor a közvetlenség elvére is figyelemmel az orvosi véleményt
felülmérlegelheti („in dubio pro reo” elv közigazgatási jogi analógiája). Felmerült olyan
vélemény is, hogy ez az elv büntetőeljárásban is megszorításokkal alkalmazható, csak akkor
ha további bizonyításra nincs lehetőség.44 A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint
ugyanezzel a megszorítással alkalmazható és alkalmazandó ezekben az esetekben ez az elv,
amely nem csak büntetőeljárásokban érvényesül, de a közigazgatási eljárásjogi szabályozás is
ismeri.45 Az „in dubio pro reo” elv alkalmazása az idegenrendészeti ügyekkel rokon
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BALÁZS (2012)
HERKE-FENYVESI-TREMMEL (2012) 61.
45
Ket. 65. § (7) bekezdés
44
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jogterületen a menekültügyi eljárásban sem idegen, melyet az ENSZ Menekültügyi
Kézikönyve és a Menedéktörvény 41. §-ához fűzött kommentár46 is tartalmaz.
Nyilvánvalóan szerencsésebb megoldás lenne, ha a bíróságnak lenne eljárásjogi eszköze arra,
hogy ilyen esetekben részletes antropológiai és/vagy pszichológiai szakvéleményt
követelhessen meg, a soron következő meghosszabbításról való döntéshez. Ennek eljárásjogi
feltételeit azonban a jogalkotónak kell megteremtenie.
3.11. Tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása családtagi kapcsolatra
hivatkozással
A hatályos szabályok szerint két nagy csoportot lehet felállítani a jogszerűen, családi
együttélés biztosítása céljából Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárok között. Az első csoportba tartoznak azok a harmadik országbeli állampolgárok,
akik magyar vagy EGT-állampolgárnak a családtagjai, a másik csoportba pedig azok
kerülnek, akik Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli
állampolgár, mint családegyesítő állampolgárok családtagjai.
Az első csoportba tartozó személyek az Szmtv. hatálya alá tartoznak, e törvény összhangban
áll a 2004/38/EK irányelvvel. A második csoportba tartozó személyek a Harmtv. hatálya alá
tartoznak és e törvény pedig a 2003/86/EK irányelven alapul.
Lényeges, hogy a vizsgált ügyek az első csoportba tartozó (tartozni szándékozó) és azon belül
is a magyar állampolgár családtagjának minősülő (minősülni vágyó) személyeket érintette, a
második csoportba tartozó kérelmezők ügyeiben jellemzőbb a hamis, vagy hamisított adatok,
okiratok problémája.
Kiemelendő, hogy a családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély
ügyekben az EJEE 8. cikkében [„Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét,
lakhatását és levelezését tiszteletben tartsák. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben
meghatározott, olyan esetekben avatkozhat bele, amikor az egy demokratikus társadalomban a
nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy
bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy más jogainak
és szabadságjogainak védelme érdekében szükséges.”] és 12. cikkében [„A házasságkötési
korhatárt elért férfiaknak és nőknek joguk van a házasságkötésre és a családalapításra, az e
jog gyakorlását szabályozó hazai törvények szerint.”], az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatának 16. cikkében [„Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor
elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül
házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a
házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak.
Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni. A család
a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam
védelmére.”], a 2004/38/EK irányelv (1) és (5) preambulum-bekezdésében [„(1) Az uniós
polgárság elsődleges és egyéni jogot ruház az Unió valamennyi polgárára annak érdekében,
hogy szabadon mozoghassanak és tartózkodhassanak a tagállamok területén, a Szerződésben
46
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és az alkalmazására hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokra és feltételekre is
figyelemmel. (5) A tagállamok területén való szabad mozgás és tartózkodás valamennyi uniós
polgárt megillető jogát, ha azt a szabadság és méltóság objektív feltételei mellett gyakorolják,
a családtagok számára is biztosítani kell, állampolgárságukra tekintet nélkül. Ezen irányelv
alkalmazásában a „családtag” fogalma magában foglalja a regisztrált élettársat is, ha a fogadó
állam a házassággal egyenértékűnek tekinti a regisztrált élettársi kapcsolatot.”], valamint (28)
preambulum-bekezdésében [„A joggal való visszaéléssel és csalással, nevezetesen az
érdekházasságokkal és a szabad mozgás vagy tartózkodás jogának megszerzésére irányuló
egyetlen célból kötött bármely más formájú kapcsolatokkal szembeni védelem érdekében a
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani a szükséges intézkedések elfogadására.”], 35.
cikkében [„A tagállamok elfogadhatják a szükséges intézkedéseket, hogy megtagadják,
megszüntessék vagy visszavonják az ezen irányelv által juttatott bármely jogot, joggal való
visszaélés vagy csalás, mint például érdekházasság esetében. Bármely ilyen intézkedésnek
arányosnak kell lennie, és összhangban kell állnia a 30. és 31. cikkben megállapított eljárási
biztosítékokkal.”] foglaltakat alkalmazni kell. A jogalkotó az Szmtv. 14. § (2) bekezdésében
élt a fenti irányelv 35. cikkében foglalt felhatalmazással.
Az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdésében [„Magyarország védi a házasság intézményét mint
férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot
mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülőgyermek viszony”], az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében [„Mindenkinek joga van
ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben
tartsák.”], továbbá az Szmtv.-ben és az Szmtv.vhr.-ben, a Csjt., a Ptk. [2014. március 15-ével
az új Ptk. rendelkezéseit is] és a Bjétv.-ben foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.
A téma feldolgozás szempontjából lényegesebbek az alábbi fogalmak:
1.) A család: a Csvt. korábban hatályos 7. §-a értelmében: a természetes személyek érzelmi és
gazdasági közösségét megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy
nő házassága, vagy egyenesági rokoni kapcsolat, vagy a családba fogadó gyámság. Ez a
fogalom nélkülözte az élettársi és az azonos neműek kapcsolatára utaló fogalmi elemeket,
annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság korábban is megerősítette döntésében [14/1995.
(III. 13.) AB határozat], hogy két személy tartós életközössége megvalósíthat olyan értékeket,
hogy az érintettek személyi méltóságának egyenlő figyelembe vétele alapján igényt tarthatnak
arra, hogy – az együtt élő személyek nemétől függetlenül – életközösségük jogi elismerést
nyerjen [lásd lent bejegyzett élettársi kapcsolat]. A Csvt. 7. §-a az Alkotmánybíróság 43/2012.
(XII. 21.) AB határozata folytán 2012. december 21-től hatálytalan alapvetően a fentebb tett
kifogások miatt. A PPJNE 23. cikk I. bekezdése szerint a család a társadalom természetes és
alapvető egysége, és joga van a társadalom és az állam védelmére. Az EJEE 8. cikk (1)
bekezdése pedig azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi
életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. Ez a jog azonban nem korlátozhatatlan [lásd
EJEE 8. cikk (2) bekezdés].
A Charta 7. cikke hasonló elveket fogalmaz meg („Mindenkinek joga van ahhoz, hogy
magán- és családi életét, otthonát és kapcsolattartását tiszteletben tartsák.”)
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A családi és a magánélet tiszteletben tartásához való jog alkotmányos védelmét korábban az
Alkotmány [54. § (1) bekezdés és 59. § (1) bekezdés], jelenleg az Alaptörvény [VI. cikk (1)
bekezdés] garantálja.
Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 16. állásfoglalásának (5) bekezdése a család fogalmának
szélesebb értelmezést ad. Az EJEB gyakorlata szerint a család léte ténykérdés, szoros
személyes kapcsolatok tényleges fennállásától függ.47 Álláspontja szerint a család fogalma
felöleli az azonos vagy eltérő nemű házastársakat, élettársakat, de a házastársi kapcsolatból
vagy az együtt élő párok kapcsolatából származó gyermekeket is, még abban az esetben is, ha
a szülők még/már nem élnek együtt.48
A család fogalma az uniós jogban eltérő lehet, aszerint, hogy EU polgárairól és
családtagjaikról, vagy harmadik országbeli állampolgárokról és családtagjaikról van szó.
Előbbire a 2004/38/EK irányelv, utóbbira a 2003/86/EK irányelve vonatkozik.
2.) Családtag: Szmtv. 2. § b) pontja szerint
ba) az EGT-állampolgár házastársa,
bb) a magyar állampolgár házastársa,
bc) az EGT-állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott
leszármazója,
bd) a magyar állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott
leszármazója,
be) - ha e törvény másként nem rendelkezik - az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott
felmenője, valamint
bf) a magyar állampolgár vagy házastársa felmenője [a joggyakorlat-elemző csoport
álláspontja szerint e rendelkezés a nagykorú magyar állampolgárokra vonatkozik, ezáltal a bg)
pont nem felesleges],
bg) a kiskorú magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy,
bh) akinek az eljáró hatóság családtagként való beutazását és tartózkodását engedélyezi,
bi) az EGT-állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar
hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot
létesített,
bj) a magyar állampolgár harmadik országbeli állampolgár élettársa, amennyiben magyar
hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot
létesített;
47
48

Case of K. ÉS T. V. FINLAND Judgement of 12/07/2011 (Application noo25702/94.)
Case of BERREHAB V. THE NETHERLANDS Judgement of 21/06/1988 (Application noo10730/84)
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Az Szmtv. személyi hatálya kiterjed a magyar állampolgárok magyar állampolgársággal nem
rendelkező családtagjaira is [Szmtv. 1. § (1) bekezdés c) pont]. E szabályozás célja, hogy a
magyar állampolgárok családtagjai Magyarországra történő beutazásuk, valamint
Magyarországon való tartózkodásuk során ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, mint az
EGT-állampolgárok családtagjai. Az irányelv ugyanis csak a EGT-állampolgárok
családtagjainak biztosítja a szabad mozgás gyakorlását, a Szerződés alkalmazási körébe
tartozó területeken az egyenlő bánásmódot a fogadó állam állampolgáraival, valamint a
kiutasítás elleni védelmet. Az Szmtv. e szabályokat kiterjeszti a magyar állampolgárok
családtagjaira, melyre kevés kivételtől eltekintve az Irányelvből eredő uniós kényszer nincs.
Természetesen Magyarországnak sem érdeke, hogy állampolgárait, illetve azok családtagjait
indokolatlanul hátrányosabban kezelje. Ez az esetkör tehát nem tartozik az irányelv hatálya
alá, ugyanakkor az EuB a Singh ügy49 kapcsán kimondta, hogy amennyiben a saját
állampolgár más tagállamban tartózkodott, onnan tér vissza az állampolgársága szerinti
tagállamba, akkor családtagjának legalább ugyanazon jogokat kell biztosítani, mintha az
Európai Unió más tagállamba utaznának. Ebben az esetben tehát megjelenik az uniós jogi
kényszer is. Az Szmtv. szabályozása azonban nem tesz ilyen különbséget, ami az egyszerűbb
alkalmazhatóságot szolgálja.50
Emellett a szabályozás a magyar állampolgárok tágabb körére terjed ki, mint az EGTállampolgárok családtagjainak köre. Egyrészt családtag a [értsd: nagykorú] magyar
állampolgár vagy házastársa nem eltartott felmenője is, valamint az a személy is, aki kiskorú
magyar állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkezik [Szmtv. 2. § b) pont bf)-bg)
alpont]. Az eltérést az indokolja, hogy amíg az EGT-állampolgár családtagjának tartózkodási
joga az EGT-állampolgár keresőtevékenységén, illetve anyagi forrásainak meglétén alapul,
addig a saját állampolgárokra vonatkozó szabályozásnál szempont az, hogy a magyar
állampolgár és családtagja Magyarország területén való tartózkodásra alapvetően és
kedvezőbb feltételek mellett jogosult, így figyelembe kell venni azt az esetet is, amikor a
jövedelemmel esetleg nem rendelkező kiskorú magyar állampolgár Magyarország területén
való maradásához fűződő jogának védelme a cél.51
Fontos megjegyezni, hogy az irányelv az EGT-állampolgároknak családtagként való
beutazáshoz és tartózkodáshoz jogot ad, tehát ezeknek a személyeknek meg kell teremteni az
eredeti és „származékos” jog gyakorlásának lehetőségét is. Ezt kifejezi az Szmtv., amikor úgy
fogalmaz, hogy a szabad mozgás és tartózkodás jogát a magyar állampolgársággal nem
rendelkező, az EGT-állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtagjainak is biztosítja
[Szmtv. 1. § (1) bekezdés b) pont]. Ugyanez vonatkozik a magyar állampolgár családtagjaira
is [Szmtv. 1. § (1) bekezdés c) pont].
3.) A házasság az Alaptörvény Alapvetések L) cikk (1) bekezdése szerint a férfi és a nő között
önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösség, az Alaptörvény a családot, mint a nemzet
fennmaradásának alapját határozza meg. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülőgyermek viszony.
49

C-370/90. sz. SINGH ügyben 1992. július 7-én hozott ítélet
LÉKÓ (szerk.) (2009) 101.
51
LÉKÓ (szerk.) (2009) 102.; BLUTMAN (2007) 22.
50
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A Csjt. 2. § (1) bekezdése alapján a házasság akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő
házasulók az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot
kötnek [ugyanígy rendelkezik az új Ptk. 4:5. pontja].
4.) Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben)
együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége,
bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással
egyenesági rokonságban vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban (Ptk. 685/A. §-a).
5.) Bejegyzett élettársi kapcsolat a Bjétv. 1. § (1) bekezdése szerint akkor jön létre, ha az
anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos
nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván
létesíteni. A Bjétv. 3. §-a alapján – ha a törvény kifejezetten másként nem rendelkezik – a
bejegyzett élettársi kapcsolatra a házasságra, a bejegyzett élettársra/élettársakra a
házastársra/házastársakra vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.
6.) A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat a Csjt. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján egy
személyesen tett olyan nyilatkozat, amelyet a férfi, akitől a gyermek származik, a fogamzási
idő kezdetétől fogva megtehet, s amelyben a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a
magáénak ismerheti el, ha a törvény értelmében nem kell más férfit a gyermek apjának
tekinteni és a gyermek legalább tizenhat évvel fiatalabb mint a tizenhatodik életévét betöltött
nyilatkozó. (Ehhez kell az anya, egyes esetekben a gyermek – az anya vagy a gyermek halála,
vagy tartós akadályoztatása folytán a gyámhatóság – hozzájárulása.) [Az új Ptk. 4:101. § (1)
bekezdése értelmében ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő
vagy annak egy része alatt nem állott házassági kötelékben, és apasági vélelmet keletkeztető
reprodukciós eljárásban sem vett részt, vagy ha az apaság vélelme megdőlt, a gyermek
apjának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal a
magáénak ismerte el. (2) Apai elismerő nyilatkozatot a gyermeknél legalább tizenhat évvel
idősebb férfi tehet. - e szabályozás szerint már nem csak az a férfi tehet apai elismerő
nyilatkozatot, akitől a gyermek származik, hanem bárki, ezzel elismertté válik a „szívességi
apai elismerés”.]
7.) A szülői felügyelet a Csjt. 71. § (2) bekezdése alapján a kiskorú gyermek gondozásának,
nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes képviseletének jogát és kötelességét,
továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát foglalja magában.[új Ptk.
4:146, 4:147. pont közel azonosan szabályoz: A szülői felügyelet a kiskorú gyermek neve
meghatározásának, gondozásának, nevelésének, tartózkodási helye meghatározásának,
vagyona kezelésének, törvényes képviseletének jogát és kötelességét, a gyámnevezésnek és a
gyámságból való kizárásnak a jogát foglalja magában. 4:147. § (1) A szülői felügyeletet a
szülők a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének érdekében, egymással
együttműködve kötelesek gyakorolni. (2) A szülői felügyelet közös gyakorlása során a szülők
jogai és kötelezettségei egyenlők.]
3.12. Az érdekházasságok megítélése
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Az „érdekházasság” a magyar jogban nem definiált fogalom, ugyanakkor a 2004/38/EK
irányelv (28) preambulum-bekezdésében foglaltak és a Bizottság 2009. évi 2004/38/EK
irányelv hatékonyabb átültetését célzó iránymutatásokat tartalmazó közleménye52 alapján
levonható az a következtetés, hogy az érdekházasság nem más, mint az uniós polgár, illetőleg
a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár és egy harmadik országbeli
állampolgár között létrejött házasság, melynek egyetlen célja a joggal való visszaélés és a
tartózkodási jog megszerzése.53 Ez idegenrendészeti ügyekben lényegében azt jelenti, hogy a
házasság megkötésére a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási jogának legalizálása
érdekében kerül sor [kapcsolódik: Szmtv. 14. § (2) bekezdése]. A meghatározást segítő
értelmezést adott az Európai Unió Tanácsának 1997. december 4-én kiadott, 97/C/382/01.
számú állásfoglalása, és a fenti bizottsági közlemény, mely meghatározza azokat az
általánosnak mondható tényezőket, amelyek alapot adhatnak annak feltételezésére, hogy
érdekházasságról van szó (pl. nem egybehangzó nyilatkozatok a személyi adatokról, az első
találkozásról, egyéb, a feleket érintő fontosabb információról, a közös nyelv hiánya, ha az
egyik fél a házasságból eredő kötelezettségekhez nem járul hozzá).
A hazai jog a házasság forgalmát definiálja, az érdekházasságét nem. A definíció és az
alaptörvényi rendelkezések önmagukban nem nyújtanak segítséget az idegenrendészeti
problémák megoldásához, tekintve, hogy az anyakönyvvezető nem (és más sem) vizsgálja,
hogy az előtte megjelenő személyeket milyen szándék vezérli a házasságkötés során.54 Az
érvénytelenségi feltételek vizsgálata mellett soha nem kerül(het) sor a házasulandók mögöttes
szándékának, feltevésének, céljának vizsgálatára. Családjogi szempontból az érdekházasság
(névházasság) nem jelent olyan okot, amelynek alapján a házasság érvénytelenségét lehetne
megállapítani. A házasság akkor is érvényes, ha a házastársak között nem jön létre házassági
életközösség, eleve nem élnek egy háztartásban, a házastársak között nincs érzelmi, illetve
bensőséges (szexuális) kapcsolat és nem gazdálkodnak közösen, nem élnek
vagyonközösségben. Más kérdés azonban, hogy az egyébként érvényes, de tényleges
tartalommal nem bíró házasságra alapítottan lehet-e tartózkodási jogot alapítani.
Az uniós gyakorlatot vizsgálva eljuthatunk oda, hogy nem sérti a magán és családi élet
tiszteletben tartásához való jogot az, ha a hatóság vizsgálja a házasság, az élettársi kapcsolat, a
szülő-gyermek kapcsolat ténylegességét, valós tartalmát. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy
a vizsgálat alá vont idegenrendészeti eljárásban tett megállapítások a házasság érvényességét,
az apai elismerő nyilatkozat hatályát, a polgári jogi jogkövetkezményeket nem érintik.
Az EJEE 8. és 12. cikke (ez utóbbi, mint az előbbihez képest lex specialis) ugyanis nem
jelenti azt, hogy az állam ne avatkozhatna be a védett családi életbe. Az EJEB értelmezése
szerint is családi kapcsolatnak (és ezáltal a védelmi körbe tartozó családi életnek) ténylegesen
létezőnek kell lennie, nem elégséges a formailag fennálló, üres jogi keret. Ugyanakkor a
tényleges együttélés szempontjából más megítélés alá esik, ha épp az érintett állam
magatartása következtében nem jöhet létre az, pl. mert megtagadja a belépést vagy a
letelepedést egy olyan személy számára, akinek közeli hozzátartozói az adott államban
52

Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 2.7.2009COM(2009) 313 végleges
BOJCSEV (2012) 336.
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Ennek kritikáját lásd EMN magyar észrevétel 19.
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élnek.55 Azt is kimondta az EJEB, hogy az érintett családi életébe történő durva
beavatkozáshoz nem elegendő bármely, a 8. cikk (2) bekezdésében foglalt okra történő üres
hivatkozás; a szükségesség eldöntéséhez figyelembe kell venni az adott tagállam
sajátosságait.56
Az EJEB Bizottsága foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy a házasság érvénytelenné
nyilvánítása a 8. cikkbe ütközik-e. A konkrét ügyben, amikor kizárólag az adott állam
állampolgárságának megszerzése érdekében létesített a felek házasságot, és azt a hatóságok
érvénytelenítették, megállapította, hogy a házasság érvénytelenítése beavatkozás a családi
életbe, azonban ez több okból is szükséges intézkedés volt.57
Az Szmtv. 14. § (2) bekezdése 2010. december 24. napja óta hatályos szövege szerint:
„(2) A harmadik országbeli állampolgár családtag tartózkodási joga megszűnik akkor is, ha a
családi kapcsolat létesítése a tartózkodási jog megszerzése érdekében történt.”
2010. december 24. napja előtt ugyanezen jogszabályhely szövege a következőképp szólt:
„(2) A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag tartózkodási joga megszűnik
akkor is, ha a tartózkodási jog megszerzését követő hat hónapon belül a családi életközösség
megszűnt, feltéve, hogy azt csak a tartózkodási jog megszerzése érdekében létesítették.”
Ebből eredően a 2010. december 24-e előtt indult idegenrendészeti eljárásokban az
„érdekházasságok” különböző megítélés alá estek.
Az „érdekházasságok” megállapítását az idegenrendészeti hatóság rendszerint az Szmtv. 14. §
(1) bekezdésére alapította. A Legfelsőbb Bíróság gyakorlata – az alkalmazott eltérő jogi
konzekvenciák ellenére – egységes volt abban, hogy erre a jogszabályra történő hivatkozás
téves, mert a helyes hivatkozás az Szmtv. 14. § (2) bekezdése lett volna (Legf. Bír.
Kfv.III.37.626/2010/5.; Kfv.III.37.006/2010/7.; Kfv.IV.37.090/2010/6.).
A Legfelsőbb Bíróság által hozott eltérő döntéseknek az volt az indoka, hogy a felülvizsgálati
kérelem keretei közé szorított eljárásban bizonyos esetekben a Legfelsőbb Bíróság a helytelen
jogszabályi hivatkozást nem értékelte súlyos eljárási szabálysértésnek (Legf. Bír.
Kfv.IV.37.090/2010/6.), más esetben azonban – mivel erre a felülvizsgálati kérelem
lehetőséget adott – az alperes határozatát hatályon kívül helyező döntést hozott, értékelve,
hogy az Szmtv. 14. § (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása az Szmtv. 14. § (1)
bekezdése alapján elvégzett bizonyítási eljárás alapján nem volt egyértelműen megállapítható
(Legf. Bír. Kfv.III.37.006/2010/7.).
A jogi megítélés egységes volt abban a tekintetben is, hogy ha az idegenrendészeti hatóság
bizonyítani tudja, hogy a házasságkötést követően (ami egyben a tartózkodási jog
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Case of ADULAZIZ, CABALES AND BALKANDALI V. THE UNITED KINGDOM Judgement of 28/05/1985
(Application no. 9214/80; 9473/81; 9474/81); Case of BERREHAB V. THE NETHERLANDS Judgement of
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Case of BLECIC V. CROATIA Judgement of 29/07/2004 (Application no 59532/00.)
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Strasbourgi Bíráskodás Kézikönyve 458.; No.18643/91 Dec.6 1.92.,D.R. 72, 271.
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megszerzését jelentette és a tartózkodási kártya kiállítása ennek csak deklaratív elismerését
jelenti) 6 hónapon belül megszűnt a családi életközösség, vagy az soha nem is állt fenn, akkor
az „érdekházasságnak” tekinthető, és így a tartózkodási kártya kiállítása megtagadható. Ez
kifejezetten tág jogszabály-értelmezés volt, amennyiben a tartózkodási jog megszűnésének
alkalmazását arra az esetre is elismerte a bírói gyakorlat – erre vonatkozó külön jogszabályi
rendelkezés hiányában – ha a tartózkodási jog a kérelmezőt nem is illette meg soha, mert soha
nem is állt fenn a családi életközösség (Legf. Bír. Kfv.II.37.110/2010/10.).
Az érdekházasságok bizonyítása rendkívül körültekintő bizonyítást igényel. Ahhoz ugyanis,
hogy az érdekházasság ténye minden kétséget kizáróan bizonyítható legyen, azt kell igazolni,
hogy felek már a házasság megkötése pillanatában sem éltek családi (érzelmi és gazdasági)
életközösségben, kizárólag a tartózkodási jog egyik fél által történő megszerzése érdekében
hozták létre a családi kapcsolatot (soha nem is éltek együtt, nem voltak közös céljaik, stb.).
Ezek az egyértelmű, és tegyük hozzá tipikus esetek. Természetesen ezekben az esetekben is
ügyelni kell az egyediesített bizonyításra, döntés indokolásra. Előfordulhatnak olyan speciális
esetek, amikor az egyik fél idejének nagy részét – pl. munkahelye, fennálló betegsége, vagy
akár börtönbüntetése miatt – máshol tölti, az érintettek egzisztenciával nem rendelkeznek és
ezért családi életközösségük objektív körülmények miatt csak hiányosan valósulhat meg.
Nem kizárt az érdekházasság bizonyítása akkor sem, ha a felek rövid ideig együtt éltek, de ez
csak „színlelés” volt. A módosítás előtti Szmtv. 14. § (2) bekezdése a családi életközösség hat
hónapon belüli megszűnését tekintette olyannak, amikor egyáltalán vizsgálható volt az, hogy
érdekházasságról van-e szó.
A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint továbbra is fenntartható ez a megközelítés,
ami azt jelenti, hogy elsősorban a 6 hónapnál rövidebb tartamú családi életközösségek
esetében érdemes mérlegelés tárgyává tenni, hogy érdekházasság volt-e a felek között. A
jövőben azonban nem kizárt, hogy 6 hónapnál hosszabb családi életközösség esetében is
sikerül bizonyítani az érdekházasság tényét, azonban a családi életközösség minél hosszabb
ideig áll fenn, annál kevésbé valószínű, hogy érdekházasságról van szó.
A döntő jogi kérdés ezért ezekben az ügyekben az, hogy mit is értünk családi életközösség
alatt, melyet a jogalkalmazásnak kell egyediesítve kimunkálni.
Az érdekházasságról akkor lehet beszélni, ha a házasság megkötésének célja kizárólag a
tartózkodási engedély megszerzése érdekében történt. Ugyanis ha bármilyen kölcsönös
érzelmi és gazdasági kapcsolat a felek között fennáll, akkor irreleváns, hogy egyébként a felek
azért is döntenek a házasság megkötése mellett, hogy a tartózkodás legalizálásra kerüljön.
Ugyanis a tartózkodás legalizálása a kölcsönös érzelmi és gazdasági kapcsolat sikeres
fenntartásának szükségszerű feltétele.
Az érdekházasság (és az érdek-élettársi kapcsolat) bizonyítása minden esetben más és más
bizonyítási eljárást igényel és a legegyszerűbb esetekben is „környezettanulmány” szintű
tényállás tisztázást igényel, ahol a hatóságnak feltáró jellegű kérdéseket kell intéznie a
kérelmezőhöz, melynek nemcsak az együttélés körülményeire, hanem a felek tágabban
értelmezett életkörülményeire, családi – de akár baráti – kapcsolataira is ki kell terjednie.
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Európa-szerte problémát jelent az idegenrendészeti meghallgatások sztenderd kérdéseire
történő felkészülés, a megfelelő válaszok betanulása.58 amelynek felismerése kifinomult
módszereket és ismereteket igényel mind a hatóság, mind a bíróság részéről, mindenképp az
értékelés részévé kell tenni a bírósági felülvizsgálatok során is. Ennek az értékelésnek a
megfelelő alátámasztásához erre vonatkozó általános információk beszerzése indokolt az
idegenrendészeti eljárás során (pl. internetes „oktató” bejegyzések tartalma stb.).59
3.13. Az élettársi kapcsolatok megítélése
Külön vizsgálatot érdemel az élettársi kapcsolat, mivel az elmúlt években a párkapcsolatok
majdnem fele élettársi kapcsolat, így ezen együttélési forma – elterjedtsége folytán –
jelentősége megnövekedett.
Az Szmtv. 2. § családtagi fogalmában az élettárs külön nevesítve nem szerepel, és a Bjétv.
rendelkezései szerint a bejegyzett élettársi kapcsolatot lehet a házassággal egyenértékűnek
tekinteni, az élettársi kapcsolatban élők esetében a 2. § bh) alpontja, valamint az Szmtv. 8. §
(1) bekezdése alapján van lehetőség a tartózkodási jog biztosítására, és a 8. § (2)-(3)
bekezdésben foglalt korlátozásokkal, eltérő szabályokkal.
[8. § (1) Az eljáró hatóság engedélyezheti annak a személynek a családtagként történő
tartózkodását, aki
a) a magyar állampolgár eltartottja, vagy vele legalább egy éve egy háztartásban él, illetve
akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik,
b) – abban az országban, ahonnan érkeznek – a 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételeket teljesítő EGT-állampolgár eltartottja volt, vagy vele egy háztartásban élt, illetve
akiről súlyos egészségügyi okból az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt személy tartózkodási joga megszűnik, ha az életközösség már
nem áll fenn.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy jogszerű tartózkodása alatt a családtag
jogállásával rendelkezik, azzal a kivétellel, hogy tartózkodási jogát e jogcímen nem tartja meg
a) a magyar állampolgár halála vagy állampolgárságának megszűnése esetén,
b) az EGT-állampolgár halála, tartózkodási jogának megszűnése esetén, vagy ha az EGTállampolgár a tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.]
Az élettársi kapcsolatban elő, tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet előterjesztő
személyek körében általános a gyakorlat, hogy a kérelmező egy közjegyző által hitelesített
okiratba foglalt nyilatkozattal igazolja az élettársi kapcsolat fennállását. Ez a nyilatkozat – a
Pp. 195. § (1) bekezdése értelmében – azt igazolja, hogy egy adott személy, az adott
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Misuse of the Rights to family reunification, Marriages of Convenience and false declarations of parenthood,
focused by study European Migration Network, 2012. december 8.; BOJCSEV (2012) 346.
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BOJCSEV (2012) 335.
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közjegyző előtt, az adott nyilatkozatot megtette. A nyilatkozat valóságát a közjegyző nem
ellenőrzi, ezért a szabad bizonyítás rendszerében egy ilyen közokirat bizonyító ereje a felek
(kérelmező és élettársa) nyilatkozatával egyenértékű, mely okirat csupán egy mindazon
bizonyítékok közül, melyet az idegenrendészeti hatóság az eljárása során a tényállás tisztázása
során beszerez, értékel.
A vizsgált ügyekben (Legf. Bír. Kfv.IV.37.327/2009/5.; Kfv.III.37.834/2009/4.;
Kfv.III.37.256/2010/4.) egységes volt az álláspont abban a kérdésben, hogy az
idegenrendészeti hatóságnak az egy éves együttélést vizsgálnia kell, meg kell követelnie a
családi vagy tartós kapcsolat fennállását igazoló dokumentumok benyújtását, melyeket a
2004/38/EK irányelv 10. cikk (2) bekezdése folytán az Szmtv.vhr. 24. § (1) bekezdés d)
pontja meghatároz. Eltérés volt azonban az elsőfokú és felülvizsgálati bíróság között abban a
kérdésben, hogy az élettársi kapcsolat esetében a legalább egy éves egy háztartásban élés – a
Szmtv.vhr. 1. § d) pontjában foglalt „közös háztartás” fogalmát is figyelembe véve – mivel és
hogyan igazolható. Az elsőfokú bíróságok szélesebb körben húzták meg a figyelembe vehető
bizonyítékok körét, utalva a Ket. szabad bizonyítás rendszerére és nem fogadták el a lakcímés idegenrendészeti nyilvántartás adatainak relevanciáját. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja
egységes abban, hogy a háztartás fogalmának egyik definíciós eleme az, hogy a lakóhely,
tartózkodási hely a lakcímnyilvántartásban vagy más releváns nyilvántartásban – pl.
idegenrendészeti hatóság nyilvántartása – szerepel egy évre visszamenőleg, ezért ilyen
bejelentés hiánya esetén további vizsgálat abban a vonatkozásban, hogy az érintettek
ténylegesen egy helyen éltek-e, nem szükséges (Legf. Bír. Kfv.III.37.256/2010/4.;
Kfv.III.37.834/2009/4.).
Ugyanakkor a bírói gyakorlat arra is rámutatott, hogy az Szmtv.vhr. 27. § (2) bekezdése nem
értelmezhető úgy, hogy bejelentett lakóhelynek kizárólag a személyi adat- és
lakcímnyilvántartóba történő bejelentés minősülhet.
Ezen eseti döntések érvelése szerint az Szmtv.vhr. 27. § (1) bekezdése, mint jogszabály
bizonyos tények igazolását meghatározott igazolások kérelemhez történő csatolásához köti. E
tények tekintetében, mivel jogszabály meghatározza a bizonyítás kötelező módját, nincs mód
ezen bizonyítékok mellőzésére. Az ilyen tények tekintetében a bizonyítás kötött.
Ezt a lehetőséget a Ket. 50. § (5) bekezdése biztosítja, amely szerint törvény előírhatja, hogy a
hatóság a határozatát kizárólag valamely bizonyítási eszközre alapozza, továbbá törvény vagy
kormányrendelet meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely bizonyítási eszköz
alkalmazását, illetve előírhatja valamely szerv véleményének a beszerzését. Ez tehát kivétel a
bizonyítékok szabad értékelésének elve alól. Az Szmtv.vhr. 27. § (2) bekezdése nem a
kérelem kötelező elemeként, hanem a hatóság számára írja elő kötelezően meghatározott
bizonyítási eszköz /személyi- és lakcímnyilvántartó adatai/ beszerzését és ez a rendelkezés a
Ket. 50. § (5) bekezdésének második mondata szerinti felhatalmazáson alapul. A Ket. 36. §
(2) bekezdéséből is következik, hogy nem az Szmtv.vhr. 27. § (1) bekezdése írja elő a
lakcímnyilvántartó adatának, mint kötött bizonyítási eszköznek a csatolását a kérelemhez,
hanem ugyanezen szakasz (2) bekezdése teszi azt a hatóság kötelességévé.
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Mindezek alapján megállapítható, hogy a hatóság által a lakcímnyilvántartásból beszerzett
adat, olyan kötelező bizonyítási eszköz, mely nem mellőzhető, ebben a kérdésben részben
kötött bizonyítás érvényesül. Ugyanakkor a lakcímnyilvántartó adata bár kötelező, de nem
kizárólagos bizonyítási eszköz, mert a Ket. 50. § (5) bekezdése kormányrendelet útján csak
egy meghatározott bizonyíték kötelező alkalmazását írhatja elő. A bizonyíték
kizárólagosságáról csak törvény rendelkezhet.
Ezért más lakcímet is tartalmazó nyilvántartásba, így különösen az idegenrendészeti hatóság
nyilvántartásába történő bejelentés kielégíti az Szmtv.vhr.1. § d) pontjában foglalt háztartás
azon fogalmi elemét, hogy a kérelmező ott bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A két eseti
döntésben kifejtettek részletes iránymutatást adnak a élettársi kapcsolatok igazolása körében,
mely álláspont a továbbiakban is fenntartható.
3.14. Örökbefogadással létesített családtagi kapcsolat vizsgálata
A Csjt. értelmében az örökbefogadással az örökbefogadó és a kiskorú örökbefogadott között
egyenesági rokoni kapcsolat jön létre, a gyermek a vérszerinti gyermek jogállását foglalja el,
felette szülői felügyeleti jogokat az örökbefogadó szülő gyakorolja.
Vélhetően nem ez a terület, ahol az érdekkapcsolat létesítése megvalósul, hiszen ha a
házastársa kiskorú gyermekét fogadja örökbe a harmadik ország állampolgára, akkor érdekörökbefogadásra nincs szükség, hiszen már a házasságkötés alapján tartózkodási jogot
szerezhet. „Idegen” gyermek örökbefogadása esetén az örökbefogadási eljárás megfelelő
garanciákat tartalmaz a valós szándék kiszűrésére (pl. alkalmassági vizsgálat, felkészítő
tanfolyam, gyámhatósági kontroll).
Az érdekorientáltság esetén az örökbefogadással létrejövő családi kapcsolat esetében
ugyanazt az elemzést kell elvégezni a szülők és az örökbefogadott gyermek viszonylatában,
mint ami az érdek-gyermekvállalásnál lentebb kifejtésre kerül, azzal, hogy az örökbefogadási
eljárás is egyfajta előszűrésnek tekinthető, ekként az örökbefogadási eljárás során keletkezett
bizonyítékokat, adatokat, tényeket különös súllyal kell figyelembe venni.
3.15. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozaton alapuló családtagi
kapcsolat létesítésével való visszaélés megítélése
A Gyermekjogi Egyezmény központi fogalma és alapelve a gyermek mindenek felett álló
(vagy legfőbb) érdeke [3. cikk, best interests, intérèt supérieur], amelynek a hivatalos
terminológia szerinti helyes fordításának talán a gyermek „legfőbb vagy legjobb érdeke”
tekinthető. A gyermek ezen érdekét szolgálja többek között, hogy családi kapcsolatait
megtartsa [8. cikk], illetve, hogy ismerje szüleit, valamint hogy azok neveljék [7. cikk].
Mint ismeretes a házasságon belül született gyermek apja – törvényi vélelem folytán – a férj.
A Csjt. értelmében ha az anya a fogamzási időben nem élt házasságban, és emiatt az apai
pozíció betöltetlen, apának kell tekinteni azt a férfit, aki a gyermeket teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozattal magáénak ismer el. Jelenlegi szabályozás szerint (Csjt. 37. §) apai
elismerő nyilatkozatot az a férfi tehet, akitől a gyermek származik. A nyilatkozat teljes
hatályához az anyának, a kiskorú törvényes képviselőjének, illetve a 14. életévet betöltött
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gyermek hozzájárulására van szükség. A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot akár
harmadik ország állampolgára is tehet, aki ezzel jogilag vér szerinti apjává válik a kiskorú
magyar állampolgárnak. E nyilatkozat folytán az apa és a gyermek között egyenes ági rokoni
kapcsolat jön létre, a nyilatkozat megtételétől a nyilatkozatot tevőt kell a gyermek vérszerinti
apjának tekinteni, ő gyakorolja a szülői felügyeleti jogokat.
Mivel a gyermekek közel 50%-a nem házasságból, hanem házasságon kívüli (többnyire
élettársi) kapcsolatból származik, a gyermek családi jogállása apai elismerő nyilatkozattal
rendezhető.
Jelenleg a Csjt. alapján az tehet apai elismerő nyilatkozatot, akitől a gyermek származik,
azonban a gyakorlatban már most számos példa van a ún. szívességi apai elismerésre. Ez
esetben valamennyi érintett tudatában van annak, hogy a gyermeknek nem az elismerő az
apja. Ez akadály nélkül megtörténhet, mivel az anyakönyvvezető és a gyámhatóság a
származás valós voltát nem vizsgálja. Bár elsődleges érdek, hogy a gyermek a vérszerinti
apjával kerüljön rokoni kapcsolatba, nem feltétlenül elutasítható az apai pozíció ilyen módú
betöltése, ha az a gyermek érdekét szolgája. Az új Ptk. Családjogi Könyve már nem is írja elő
azt, hogy csak olyan személy tehet apai elismerő nyilatkozatot, akitől a gyermek származik.
Ezzel jogilag rendezetté válik a szívességi apai elismerés. A családi kapcsolati formák szabad
választása, és ezek elterjedtségének alakulása folytán fontos kiemelni, hogy nem lehet
eltérően megítélni az apa és gyermek közötti vérségi kapcsolaton alapuló rokoni kapcsolatot
pusztán azért, mert az egyik esetben fennáll a házasság és így az törvényi vélelmen, míg a
másik teljes hatályú apai elismerő nyilatkozaton alapul. Lényeges leszögezni, hogy ha a
gyermek valóban a harmadik országbeli állampolgártól származik, nem merülhet fel a családi
kapcsolat érdekből történő létesítése.
A Gyermekjogi Egyezmény fent idézett rendelkezéseiből levezethető az, hogy ha a „vér
szerinti apaság” nem vitatott a hatóság határozatában, akkor az érdek családi kapcsolatra
hivatkozás nem helytálló. Ez még olyan esetben is így van, ha a vér szerinti apa utóbb csak
azért tesz teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, hogy tartózkodását legalizálja. Ugyanis
ezekben az esetekben a valós vérségi kapcsolatra is tekintettel nem zárható ki, hogy apa és
gyermeke között (akár utóbb a gyermek, akár az apa kezdeményezésére) valós személyes, és
érzelmi kontaktus alakuljon ki. Ezen elvi tétel mellett a hatóságnak elsődlegesen azt kell
tisztáznia, hogy vér szerinti vagy szívességi apaságról van-e szó, hiszen a közokirat (teljes
hatályú apai elismerő nyilatkozat) önmagában nem igazolja a tényleges vérszerinti
kapcsolatot, mivel abban az eljárásban, ahol ezt az apa megtette, az ellenőrzésre nem került.
Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy nem vér szerinti apa, ettől függetlenül a jelenlegi
szabályok alapján az apaság elismerése a szülői felügyeleti jogot létrehozza, ezért az Szmtv.
2. § bg) alpontja alapján családtagnak minősül. Ezért mind a jelenlegi szabályozás alapján,
mind az új Ptk. hatályba lépését követően – amikor polgári jogi értelemben sincs akadálya a
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat szívességből történő megtételének – bizonyítási
eljárást kell lefolytatni arra nézve, hogy van-e az apa és gyermeke között érdemi személyes
érzelmi-gazdasági kapcsolat. Ennek hiányában megállapítható, hogy az elismerés a
tartózkodási engedély megszerzése érdekében történt, azaz az Szmtv. 14. § (2) bekezdésének
hatálya alá tartozik az eset, és ezért a kérelmet el kell utasítani.

86

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint, ha a kérelmező a vérségi kapcsolatot
igazolja, a hatóság nem vizsgálhatja a szülői felügyeleti jog gyakorlásának körülményeit,
mivel a gyermek mindenek felett álló érdeke ez. E körben tett megállapításai során a
joggyakorlat-elemző csoport értékelte, hogy a Harmtv.vhr. 2010. december 24-étől hatályos
57. § (2)-(5) bekezdése kifejezetten előírja a DNS-vizsgálatot olyan esetben, amikor
menekültként vagy oltalmazottként elismert személyhez történik a családegyesítés. Ha ez a
szabály nem kifogásolható, akkor ugyanennek a szabálynak a bevezetése javasolható a teljes
hatályú apai elismerő nyilatkozatok tétele esetén, amikor harmadik ország állampolgára a
nyilatkozatot tevő. E szabály hiányában a hatóságnak kell DNS-vizsgálatot elrendelnie,
melyre azonban a kérelmező nem kötelezhető. Ha a kérelmező nem kívánja magát DNSvizsgálatnak alávetni, akkor e magatartására ésszerű magyarázatot kell adnia, és e
magyarázatot a hatóság a Ket. 50. § (6) bekezdésének keretei között értékeli. Amennyiben e
mérlegelés eredményeként ésszerű magyarázatként a kérelmező előadása nem elfogadható –
vagy e körben a kérelmező nem tesz előadást – az úgy értékelhető, hogy a kérelmező nem vér
szerinti apa.
Ugyanis – főszabály szerint – nem lehet ésszerűen feltételezni, hogy egy kérelmező, aki vér
szerinti apa, és e tény képezi kérelmének alapját, az vonakodik e körben a tényállás
tisztázáshoz szükséges szakértői bizonyításban való részvételtől. Vér szerinti apa esetében épp
az ellenkező magatartás az ésszerű, hiszen nem csak az apa, hanem a számára fontos
gyermekének érdeke is, hogy apja tartózkodási engedélyt szerezzen.
Szükséges leszögezni, hogy az anyai elzárkózó, a vizsgálatot akadályozó magatartást is a
fentiek szerint lehet értékelni. Ha az anya ugyanis tisztában van azzal, hogy a gyermek
tényleg a kérelmezőtől származik, a viszony köztük olyan, hogy mindezért teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozat megtételéhez is hozzájárul, akkor – főszabály szerint – nincs olyan
indok, amely ésszerűvé tenne egy szakértői vizsgálattól való elzárkózást, amely
megakadályozza a gyermek apja tartózkodási engedélyének megszerzését.
További szempontként kell figyelembe venni, hogy erre a családi kapcsolatra az irányelv
rendelkezései nem vonatkoznak, a magyar jogalkotó terjesztette ki erre az esetkörre az Szmtv.
hatályát, azaz a gyermek érdekét szem előtt tartó „jogalkotói kedvezményről” és nem
nemzetközi vagy uniós jogi, emberi jogi vonatkozású kötelezettségről van szó.60 Márpedig a
magyar jogalkotó ezt az érdeket – a már hivatkozott törvényi indokolás szerint – abban jelölte
meg, hogy az apa kiutasítása folytán a gyermek lehetőleg ne kerüljön külföldre. Ez az
elkerülendő cél, amikor nem vér szerinti apáról van szó, az apa és gyermek közt nincs
tényleges kapcsolattartás, nincs személyes kapcsolat, és az apa nem törődik a gyermekkel, fel
sem merülhet.61
A BÁH véleménytervezetre tett észrevételében úgy foglalt állást, hogy megítélése szerint a
BÁH-nak nincs jogalapja jelenleg DNS-vizsgálatot elrendelni, és ha lenne is, az jelentős
60

Megjegyzést érdemel, hogy az uniós jognak ez a megkülönböztetés akkor felel meg, ha jogi szabályozás célja
objektív kritériumokon alapul. BLUTMAN (2007) 28.
61
Figyelembe veendő, hogy a ténylegesen gyermek gondját viselő szülőt illeti meg a tartózkodási jog az irányelv
alapján; C-200/02. sz. KUNQUIAN CATHERINE ZHU AND MAN LAVETTE CHEN ügyben 2004. október 19-én hozott
ítélet; BLUTMAN (2007) 26.; LAKATOS-GRÁD (2012) 33-35.
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költségvetési kiadással járna, továbbá a költségmegtérítésre vonatkozó szabályokat is le
kellene fektetni jogszabályban akként, hogy amennyiben a kérelmező és gyermek közt nincs
vérségi kapcsolat, akkor a vizsgálat költségei a kérelmezőt terheljék.
Erre az észrevételre tekintettel a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja szükségesnek tartja
megjegyezni, hogy a Harmtv. mögöttes eljárási szabályait a Ket. tartalmazza, amely a fenti
levezetés szerint lehetővé teszi a szakértői bizonyítást (így a DNS-vizsgálatot is), és a Ket.
157.§-a szerint a kérelemre indult eljárásokban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a
költségeket a kérelmező viseli. A Ket. ezen túlmenően is részletesen rendelkezik a költségek
előlegezéséről és viseléséről.
Nem hagyható figyelmen kívül továbbá az sem, hogy jelenleg nagyon nehéz a hatósági
fellépés olyankor, amikor női kérelmezők kívánják több éves illegális tartózkodásukat úgy
legalizálni, hogy a vélelmezhetően harmadik országbeli állampolgártól származó gyermekük
tekintetében, a magyar állampolgár – feltehetően anyagi juttatás fejében – teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozatot tesz, és így a gyermek magyar állampolgárként kerül anyakönyvezésre.
Az ilyen nyilvánvaló visszaélések viszont könnyedén kiszűrhetők, ha a hatóság szakértői
bizonyítást (DNS-vizsgálatot) rendel el az ilyen gyanús esetekben.62
A jobb megértés kedvéért itt érdemes megjegyezni azt, hogy a Ket. 83. § (4)-(6)
bekezdéseiből következik, hogy a kérelmező által eljárásban felhasznált anyakönyvi kivonat,
teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, vagy más releváns közokirat (hatósági bizonyítvány)
valóságtartalma abban az eljárásban dönthető meg, amelyben azt felhasználták. Ugyanakkor
az apaság vélelmének megdöntésére vonatkozó szabályok [Pp. XVI. fejezet] részben
felülírják ezeket a szabályokat, amennyiben Ket. 83. § (6)-(7) bekezdései szerint a hatósági
bizonyítványt kiállító hatóságot tájékoztatni kell a hatósági bizonyítványban foglaltak
valótlanságáról a feltárt bizonyítékok ismertetésével, és a kiállító hatóság ilyenkor hivatalból
állapítja meg, hogy a hatósági bizonyítvány valótlan, és egyben a hatósági bizonyítványt
kijavítja, visszavonja vagy módosítja. E szabály az apaság vélelmének megdöntésére irányuló
perekre vonatkozó speciális polgári jogi szabályozásra tekintettel nem alkalmazható, mert a
kiállító hatóság csak az ilyen perekben születő bírósági ítélet alapján intézkedhet a hatósági
bizonyítvány kijavításáról, visszavonásáról, módosításáról (pl. anyakönyvi kivonat). Ennek
következménye, hogy az apaság vélelméhez kapcsolódó polgári jogi hatások fennmaradnak –
az idegenrendészeti hatóság eljárásának eredményétől függetlenül – mindaddig, amíg az
apaság vélelmét az erre irányuló perben meg nem döntik. Ezt a levezetést az teszi lehetővé,
hogy az anyakönyvi kivonat, mint hatósági bizonyítvány kiállítására hatósági nyilvántartásba
történő bejegyzés alapján kerül sor, mely bejegyzést a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
alapoz meg. A Ket. 82. § (1) bekezdés második mondata értelmében a hatósági
nyilvántartásokkal kapcsolatos eljárásokban a Ket. rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni,
ha jogszabály másként nem rendelkezik. Jelen esetben azonban az apaság vélelmének
megdöntésére vonatkozó eljárási szabályok a fentiek szerinti eltérést tartalmazzák.

62

Ezzel kapcsolatos újszerű problémákról lásd EMN magyar észrevételek 18.; a költségoldali problémákra a
BÁH ellenőrzési gyakorlatának megerősítése a megfelelő válasz, több okból is lásd ezen okokról: WETZEL
(2010) 337.
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Az új Ptk. szerint már nem feltétele a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételének,
hogy ténylegesen az apától származzon a gyermek (szívességi apaság), viszont az új Ptk.
4:107. § (2) bekezdés c) pontja lehetővé teszi az apaság vélelmének megdöntését, ha az apai
elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése érdekében tették.
Ez az előremutató szabályozás azzal jár a jövőben, hogy a vér szerinti apaság DNSvizsgálattal történő megdöntésére abban az esetben kerülhet sor, ha a kérelmező vér szerinti
apaságot állít, és csak így ellenőrizhető az állítás valóságtartalma. Ezt követően kerülhet sor a
gyermek és apa közti viszony vizsgálatával annak bizonyítására, hogy kizárólag tartózkodási
engedély megszerzése érdekében került sor a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
megtételére, ami jogszabály megkerülésének minősül és egyben kizárja a szívességi apaságot.
A felhasznált hatósági bizonyítvány (pl. anyakönyvi kivonat) valóságtartalma ezzel az
idegenrendészeti eljárásban megdől, ami továbbra sem fogja megszüntetni az apaságot polgári
jogi szempontból. Ugyanakkor az új Ptk. hatályba lépését követően lehetőség lesz arra is,
hogy ilyen esetekben az apaság vélelmének megdöntésére is sor kerüljön polgári perben,
amely a polgári jogi hatásokat is megszünteti. Ennek bevezetésére épp azért volt szükség,
mert ha szívességi alapon is tehető teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, akkor az apaság
vélelmének megdöntése polgári jogi alapon nem volna lehetséges ilyen esetekben.
A fentiekből következik, hogy sem most, sem az új Ptk. hatályba lépését követően a családtagi
minőséget alátámasztó okiratok valóságtartalmának megdöntése az idegenrendészeti
eljárásban, nem a családtagi minőséget szünteti meg, hanem az Szmtv. 14. § (2) bekezdése
szerinti szabályok alkalmazását teszi lehetővé (Legf. Bír. Kfv.III.37.448/2012/4.).
A bíróság elé – bár határozatok indokolása azt explicit módon nem tartalmazta – lényegében
olyan ügyek kerültek, amelyekben a hatóságnak az volt a feltevése, hogy teljes hatályú apai
elismerő nyilatkozatot olyan férfi tette, akitől nem származhatott a gyermek.
Mivel 2010. december 24-e előtt indult eljárások esetében a házasságon kívüli más családi
kapcsolat [az Szmtv. családtag fogalmának megfelelő kapcsolat] létesítése nem volt
vizsgálható abból a szempontból, hogy az visszaélésszerű-e, az a tartózkodási jog
megszerzése érdekében történt-e, ezért az idegenrendészeti hatóság más esetekben, így a
tipikusnak mondható kiskorú teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal történő elismerésével
létrehozott felmenői viszony, és ezzel együtt a szülői felügyeleti jog létesítése esetén,
bizonyítási eljárást követően a családtagi minőség megállapíthatóságát vitatta. Ennek az
érvelésnek az alapja az volt, hogy az a szülői felügyeleti joggal rendelkező személy, aki szülői
felügyeleti jogát ténylegesen nem gyakorolja, a kiskorúval nem törődik, a kiskorú irányába
nem rendelkezik érzelmi vagy más értékelhető személyes kapcsolattal, az nem felel meg az
Szmtv. 1. § (1) bekezdés c) pontjának, mert nem a kiskorút kísérő vagy a kiskorúhoz
csatlakozó családtag, így az Szmtv. személyi hatálya rá nem terjed ki.
A felülvizsgálati eljárásokban megjelent az ezt kiegészítő azon érvelés is, hogy ha az ilyen
személyek nyilvánvalóan visszaélésszerű, kizárólag a tartózkodási jog megszerzése érdekében
történt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal történő elismerése megalapozná a
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tartózkodási jogot, az ellentétes volna a 2004/38/EK irányelv 28. preambulumbekezdésével.63
A bírói gyakorlat egységes volt abban, hogy ha az Szmtv. 7. § (2) bekezdésében foglalt
feltételek nem álltak fenn, akkor az Szmtv. 7. § (3) bekezdése alapján történő kérelmezés
esetében az idegenrendészeti hatóságnak mérlegelési joga van, és e mérlegelés alapjául
szolgálhat az a körülmény, hogy a kérelmező mennyiben gyakorolja ténylegesen szülői
felügyeleti jogát. Ha a gyermek és az apa között nincs tényleges érzelmi vagy más személyes
kapcsolat, akkor a tartózkodás engedélyezése iránti kérelem elbírálása során, a tartózkodási
jog engedélyezése körében mérlegelhető és akár a kérelem elutasításához vezethet (Legf. Bír.
Kfv.II.37.566/2011/6.).
Amiben a Legfelsőbb Bíróság tanácsainak álláspontja eltért egymástól, az az volt, hogy ha a
kérelmező teljesíti az Szmtv. 7. § (2) bekezdésében foglaltakat, akkor az Szmtv. 1. § (1)
bekezdés c) pontjára lehet-e a fentiekben bemutatott módon hivatkozni, mondván: a
kérelmezőre az Szmtv. személyi hatálya nem terjed ki.
A Legfelsőbb Bíróság eseti döntése (Legf. Bír. Kfv.II.37.566/2011/6.) elfogadta, hogy a
kiskorú gyermeket kísérő vagy csatlakozó családtagnak csak az a kérelmező minősül, aki
szülői felügyeleti jogát ténylegesen gyakorolja. Más eseti döntés (Legf. Bír.
Kfv.III.37.048/2011/5.) szerint pedig ez a kifejezés nem értelmezhető úgy, hogy a személyi
hatály megállapításához a kiskorú és az apa együttélésére, szoros érzelmi vagy más személy
kapcsolatát kellene érteni. A Szmtv. 2. § bg) pontja értelmében, aki szülői felügyeleti joggal
rendelkezik az családtagnak minősül, ezért az a körülmény, hogy azt nem gyakorolta, nem
szünteti meg a családtagi minőségét. Emellett ez a döntés kitért arra is, hogy az 2004/38/EK
irányelv közvetlenül nem alkalmazható ezekben az ügyekben, az Szmtv. pedig nem tartalmaz
e „visszaélési” esetre semmilyen konkrét szabályt. Ha a 2004/38/EK irányelv közvetlenül
alkalmazható lenne, az állam, így az alperesi hatóság nem hivatkozhat közvetlenül irányelvre
annak érdekében, hogy kötelezettséget állapítson meg.64
A két gyakorlat közti eltérést a 2010. december 24. napjától hatályos Szmtv. 14. § (2)
bekezdése szerinti új rendelkezés feloldotta. Ez a jogalkotó által beiktatott új szabály – a
joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint – azt feltételezi, hogy az Szmtv. személyi
hatálya kiterjed a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tevő kérelmezőkre is, függetlenül
attól, hogy a kérelmező tartja-e a kapcsolatot a kiskorú magyar állampolgárral. E
következtetés vonható le az Szmtv. 14. § (2) bekezdését módosító 2010. évi CXXXV. törvény
8. §-ához fűzött törvényi indokolásból. Eszerint a szabályozás célja, hogy összhangot
teremtsen a 2004/38/EK irányelvvel a csalással és a visszaélésekkel szembeni hatékonyabb
fellépéshez szükséges nemzeti szabályozás megteremtése érdekében. A visszaélések egyik
megjelenési formája, hogy a tartózkodási jog megszerzése érdekében harmadik országbeli
állampolgárok házasságot kötnek magyar vagy EGT-állampolgárral. Az érdekházasságok
63

Lásd ezen érvelés okairól TÖTTÖS (2008) 309. TÖTTÖS szerint az Szmtv. 1. § (1) bekezdés c) pontja „fejfájást
okoz” a jogalkalmazónak, de hogy miért is, az nem derül ki. Ebből az utalásból feltételezhetjük, hogy az érvelés
alább kifejtendő problémájával a jogalkalmazó hatóság eddig is tisztában volt.
64
C-148/78. sz. RATTI ügyben 1979. április 5-én hozott ítélet; C-8/81. sz. URSULA BECKER ügy 1982. január 19én hozott ítélet
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eseteihez hasonlóan a tartózkodáshoz való jogot igazoló okmányok kiállítására irányuló
eljárások során a hatóság több esetben kétséget kizáróan bizonyította, hogy a családi kapcsolat
létesítésére – azaz az örökbefogadásra vagy a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
megtételére – kizárólag a tartózkodási jogot igazoló okmány megszerzése érdekében került
sor. „Az ilyen típusú visszaélésekkel szembeni hatékony fellépéshez szükséges jogszabályi
rendelkezések hiányában, a kizárólag a tartózkodási jogot igazoló okmány megszerzése
érdekében létrejött házassághoz, névleges örökbefogadáshoz vagy teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozattal létesített családi kapcsolathoz nem fűzhető a tartózkodási jog megszűnésének
jogkövetkezménye, a módosítás ennek jogszabályi alapját teremti meg”.
A jogalkotó – fenti indokolásból levezethetően – tehát egyértelműen állást foglalt abban, hogy
a hatóság korábbi, Szmtv. 1. § (1) bekezdés c) pontján alapuló álláspontja, amely a hatóság
szerint az ilyen típusú visszaélések megakadályozására alkalmas rendelkezés, téves volt.
Szükséges megjegyezni, hogy a 2004/38/EK irányelvből átvett uniós polgárt „kísérő vagy
hozzá csatlakozó” családtag fogalmát – melyen a hatóság téves álláspontja alapult – az
Európai Bíróság több döntésébenértelmezte.65
Eszerint ez a kitétel a gyakorlatban azt jelenti, hogy harmadik állam uniós polgár
családtagjának minősülő azon állam polgárának, aki a szabad mozgáshoz való jogát
gyakorolta, azon jogára, hogy a 2004/38/EK irányelv alapján az uniós polgárral letelepedjen,
csak abban a tagállamban lehet hivatkozni, amelyben az uniós polgár tartózkodik.66 Ahogy az
ítélet 63. pontja kifejti „[A]z ilyen követelmény ezenkívül megfelel a 2004/38/EK irányelv
által az uniós polgár családtagjai számára biztosított származékos beutazási és tartózkodási
jogok céljának, mivel különben azon lehetőségnek a hiánya, hogy az uniós polgárt a családja
a fogadó tagállamba elkísérje, vagy ott hozzá csatlakozzék, csorbíthatná az uniós polgár
szabad mozgását azáltal, hogy visszatartja őt az e tagállamba való beutazáshoz és az ott
tartózkodáshoz fűződő jogainak a gyakorlásától.”67 A konkrét ügyben a kérelmező
Németországban élt és ott kért tartózkodási jogot, míg családja Ausztriában élt, és ezért nem
minősült kísérő vagy csatlakozó családtagnak (sem velük egy időben nem ment Ausztriába,
sem hozzájuk utóbb nem csatlakozott). Ezért Németországban nem illette meg a tartózkodási
jog.
A „kísérő és hozzá csatlakozó családtag” kifejezés tehát a tagállamok közötti szabad
mozgással, annak gyakorlásával kapcsolatos, azzal összefüggő, ugyanakkor az adott
tagállamon belül élő családtagok közötti személyes kapcsolatra nem vonatkoztatható kitétel, e
fogalmak nem értelmezhetők úgy, hogy ha a harmadik ország állampolgára, mint szülő a vele
egy adott tagállamban élő gyermekével nem törődik, akkor őt nem kíséri, hozzá nem
csatlakozik, mivel e fogalmak teljes másra (tagállamok közötti, egyik tagállamból a másik
tagállamba való együtt vagy egymást követő szabad mozgásra) vonatkoznak.
Szükséges megjegyezni azt is, hogy a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal létrehozott
családi kapcsolat, ahol a felmenő nem a magyar állampolgár eltartottja, nem olyan esetkör,
amelyre a 2004/38/EK irányelv rendelkezései alkalmazhatók lennének. [Lásd általános
65

C-40/11. sz. YOSHIKAZU IIDA ügyben 2012. november 8-án hozott ítélet, 55-64.
C-291/05. sz. EIND ügyben 2007. december 11-én hozott ítélet, 24.
67
Lásd ebben az értelemben C-127/08. sz. METOCK ÉS TÁRSAI ügyében 2008. július 25-én hozott ítélet, 63.
66
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bevezető rész okfejtését az irányelv és az Szmtv. eltérő személyi hatályáról], így az ezen
irányelvre történő hivatkozás ezekben az esetekben már csak ebből azokból eredően sem jöhet
szóba.
Végül fontos kitérni arra, hogy a bíróság előtti ügyekben a hatóság mind a határozataiban,
mind a perbeli előadásaiban azt az implicit feltevést erősítette érveléseivel, hogy feltehetően –
de nem bizonyítottan – olyan esetekről van szó, amikor a teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozat megtételéhez az anya anyagi ellenszolgáltatás fejében járult hozzá. A
joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint az ilyen visszaéléseket hatékonyan akkor
lehet felderíteni, ha a büntetőjog eszközei is igénybe vehetők, erre az idegenrendészeti
hatóság eljárásai nem volta alkalmasak.
A joggyakorlat-elemző csoport ezért üdvözli a 2013. július 1-jén hatályba lépő új Btk. 355 .§ának azon rendelkezését, amely szerint a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki anyagi
haszonszerzés céljából, kizárólag tartózkodási jogosultságot igazoló okmány kiadása
érdekében létesít családi kapcsolatot, vagy az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő
nyilatkozathoz hozzájárul, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két
évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő.
A büntetőeljárás feltárja mindkét fél magatartását is, így bizonyítást nyerhet az is, hogy
érdekből került sor az apai elismerő nyilatkozat megtételére. A büntetőeljárás és
idegenrendészeti eljárás adatainak kölcsönös felhasználhatósága mindkét hatóságot segíti a
munkájában.
3.16. Tartózkodási engedély
adatszolgáltatás megítélése

kiadása

iránti

eljárásban

a

hamis

A Harmtv. 2010. december 23. napjáig hatályban volt 18. § (1) bekezdés b) pontja értelmében
a tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását – ha e törvény másként nem
rendelkezik – meg kell tagadni, illetve a kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a
harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében az eljáró
hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt. E b) pont 2010. december 24. napján hatályba
lépett rendelkezés folytán úgy módosult, hogy az engedélyt akkor kell visszavonni, ha
harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási jogosultság megszerzése érdekében az eljáró
hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt, vagy a tartózkodási cél vonatkozásában az
eljáró hatóságot megtévesztette. Ehhez hasonlóan a Harmtv. 37. § (2) bekezdés a) pontja
értelmében az idegenrendészeti hatóság a letelepedési, nemzeti letelepedési vagy a
bevándorlási engedélyt visszavonja, ha az engedély megszerzése érdekében a harmadik
országbeli állampolgár az idegenrendészeti hatósággal hamis adatot, valótlan tényt közölt.
A Kúriai gyakorlatban három alapvető értelmezési kérdés merült fel e kérdéssel kapcsolatban.
Az első a valós tartalommal rendelkező hamis (hamisított) okiratok megítélése (Legf. Bír.
Kfv.III.37.165/2011/5; Kfv.IV.37.580/2009/5). A hatóság és a Kúria egyes tanácsai e körben
azt az álláspontot képviselik, hogy a hamisított okiratban szereplő adatot nem lehet másként
értékelni, mint hamis adatnak, ténynek [BH.2011.326]. A Kúria más tanácsa nem állapítja
meg a hamis adatszolgáltatást, amennyiben az irat tartalmilag helyes, feltéve, hogy a
kérelmező bizonyítani tudja, hogy az okirat hamis voltáról nem tudott.
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Az egyes bíróságok, tanácsok értelmezése közt abban a kérdésben is mutatkozik különbség,
hogy a más személy által közölt hamis adat hogyan befolyásolja a tartózkodási engedély
visszavonhatóságát. A vizsgált ügyekben
(Legf.
Bír. Kfv.III.38.091/2010/7.;
Kfv.IV.37.112/2011/3.) a munkáltató által kötött bérleti szerződést nyújtotta be az ügyfél a
lakhely igazolására, s nem tudta, hogy a szerződés színlelt, így a közölt lakcím hamisnak
bizonyult. Az elsőfokú és a kúriai (legfelsőbb bírósági) ítéletek abban egyeznek, hogy az
ügyfél nem tudhatta, hogy a lakcím nem valós, így ebben az esetben szintén nem ő
szolgáltatta a hamis adatot. Ugyanakkor az, hogy nem közölte a hatósággal a tényleges
lakcímét a Magyarországi tartózkodásának megkezdését követően, már megalapozhatja a
tartózkodási engedély visszavonását. Abban viszont észlelhető némi (inkább látens) eltérés,
hogy amennyiben bejelentette volna az adat hamisságát, vissza kellett-e volna vonni az
engedélyt. Mind a két esetkörben hiányzik tehát az ügyfél részéről a hamisság tudata,
egyikben az adathordozó irat, másik esetben magával az adattal kapcsolatban. A hamis adatszolgáltatás megvalósulásához szükség van ugyanis arra, hogy az adatszolgáltató a kérelmező
ügyfél tisztában legyen azzal, hogy az általa szolgáltatott irat formailag vagy/és tartalmilag
hamis. Szükséges megjegyezni, hogy az elvi problémát az jelenti, hogy a Harmtv. 73. §-a
szabályozza a szálláshely bejelentési kötelezettséget, amelynek elmulasztásához azonban nem
kapcsolódik a Harmtv. 18. §-a, illetve 37. § (2) bekezdése szerinti szankció (megtagadás,
visszavonás). Abban egységes a bírói gyakorlat, hogy a hamis adatszolgáltatás nem csak
tevőleges magatartást jelenthet, hanem tények elhallgatását is. Hamis adatnak minősül így az
is, amikor az ügyfél valamilyen tényről, körülményről nem ad tájékoztatást, azt a hatóság elől
eltitkolja. Ebben a körbe esik az is, ha a formanyomtatványt nem megfelelően tölti ki a
kérelmező és ezzel a hatóságot megtéveszti [EBH2011.2437]. A joggyakorlat-elemző csoport
a fenti jogesetekkel kapcsolatban, a Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontjának és 37. § (2)
bekezdés a) pontjának értelmezését illetően a következő megállapításokat teszi:
A hamis okirat benyújtása megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat vagy tény
közlésére került sor. A kérelmező azonban bizonyíthatja az eljárás során – és ennek
lehetőségét a hatóságnak számára biztosítania kell – hogy a hamis okirat valós adatot
tartalmaz. Ha valós adatot tartalmaz a hamis okirat, akkor hamis adat vagy tény közléséről
nem beszélhetünk. Ha a hatóság nem biztosítja a bizonyítás lehetőségét, akkor a kérelmező a
fellebbezéssel egyidejűleg is csatolhatja bizonyítékait feltéve, hogy igazolja: az ügyféli
oldalon fennálló jóhiszemű eljárás követelményének eleget tett, és a becsatolt okirat hamis
voltáról nem tudott. Ha ennek igazolása más folyamatban lévő eljárás eredményeként
lehetséges csak, akkor erre tekintettel az eljárás felfüggesztésének lehet helye
Előfordulhat, hogy hamis adat vagy tény közlésére kerül sor, de az nem az engedély
megszerzése érdekében történt. Ezt azonban a kérelmezőnek kell bizonyítania – melyre a
hatóságnak lehetőséget kell biztosítania – és ennek során a kérelmezőnek azt kell
bizonyítania, hogy a hamis adat vagy tény közlésére menthető tévedésből (fel nem róható
figyelmetlenségből) került sor. Nincs azonban annak relevanciája, hogy az adat vagy tény
hamis voltáról tudott-e a kérelmező, hacsak nem ebből a kérelmező menthető tévedésére lehet
következtetni. Az engedély megszerzése szempontjából nem lényeges körülmények, tények
tekintetében szolgáltatott hamis adat, vagy tény nem szolgálhat az engedély visszavonásának
alapjául.
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A kúriai egyes eseti döntései [BH.2011.326] a szándékosság-gondatlanság fogalmi körében
értékelték a hamis adatszolgáltatást kimondva, hogy a szándékosság hiányának nincs
jelentősége, a felelősség objektív. A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja – amellett, hogy ezt
az álláspontot nem osztotta – e büntetőjogi jellegű felelősségi fogalomrendszer használatát
nem ajánlja. E körben érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy az Áptv. 9. § (1) bekezdése a
Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontjához nagyon hasonló szabályt tartalmaz. Az ET
állampolgársági egyezményének magyarázó jelentése68 szerint a csalás, hamis
adatszolgáltatás vagy releváns tény eltitkolásának csak akkor van jelentősége az
állampolgárság visszavonása szempontjából, ha az szándékos cselekmény vagy mulasztás
eredménye, és az állampolgárság szempontjából jelentősnek kell minősülnie. Ezért a
„szándékosság”, mint fogalom használatára ha sor kerül, akkor az legfeljebb olyan
összefüggésben lehet indokolt, ha a szándékosság feltétele a valótlan tény, hamis adat
közlésének. A joggyakorlat-elemző csoport az állampolgársági ügyekhez képest az
idegenrendészeti ügyek megítélését a visszavonás szempontjából szigorúbb mérce szerint
értelmezi, amennyiben a bizonyítást e körben a kérelmezőre terheli és objektív felelősségi
fogalmak használatát tartja indokoltnak, de a fenti megállapítások megközelítése hasonló,
azaz nem lehet szó kimentést nem engedő abszolút objektív felelősségről.69
Az ilyen esetek tényállásbeli változatosságára tekintettel ebben a témakörben sem KMK
vélemény, sem EBH közzétételét a joggyakorlat-elemző csoport nem tartotta célszerűnek.
Jelen összefoglaló véleményben foglalt megállapítások alapján születő jövőbeni kúriai
határozat EBH-ként való közzététele javasolható.
3.17. Tartózkodási és letelepedési engedélyezési ügyekben hozott kúriai eseti
döntések általánosítható tapasztalatai
3.17.1. Tartózkodási engedéllyel kapcsolatos ügyek
A kúriai határozatok előzetes válogatása után a munkaterv szerint a Harmtv. 5. §-ának, 13. §
(1) bekezdés d) pontjának, 18. § (1) bekezdés a) pontjának, 19. § (1)-(3) bekezdéseinek, 20. §
(1) bekezdésének, 89. § (2) bekezdésének, a Harmtv.vhr. 27. § (2) bekezdésének, 29. § (2),
(3)-(6) bekezdésének, 57. § (3) bekezdésének, 59. § (1) bekezdésének, (2) bekezdés b)
pontjának értelmezésére hozott alábbi határozatokat vizsgálta a joggyakorlat-elemző csoport:
-

a Kfv.II.39.201/2008/7.; Kfv.IV.37.389/2009.; Kfv.IV.37.109/2010/5. (megélhetés
igazolása),

-

a Kfv.III.37.682/2009/6. (eljárási kérdés: a fellebbezés során előterjesztett külön
eljárás megindítására irányuló kérelem),

-

a Kfv.IV.37.629/2010/4. (eljárási kérdés: a kérelem átminősítése),

-

a Kfv.III.37.855/2009/5. (eljárási kérdés: nyelvhasználat és kézbesítés),

68

European
Convention
on
Nationality
[Ets
No.166];
http://conventions.coe.int/Treaty/En/Reports/Html/166.htm; LŐRINCZ (2012) 323.
69
Hamis okiratok értékeléséről lásd még jelen összefoglaló vélemény 3.6 pontját.

94

Explanatory

Report,

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

-

a Kfv.III.37.925/2009/7. (oltalmazott családtagjának kérelme),

-

a Kfv.IV.37.949/2009/6. (lakhatás igazolása),

-

a Kfv.II.37.103/2010/4.
késedelem hatása),

-

a Kfv.IV.37.258/2010/4. (magyar állampolgár családtagjaként – külföldi házastárs
nagynénje – az engedélyezés szempontjai, megélhetés biztosítottsága),

-

a Kfv.II.37.101/2010/6. (háztartás fogalma),

-

a Kfv.III.37.541/2011/7. (kiskorú megélhetésének kérdése),

-

a Kfv.II.37.373/2011/7. (a kérelem benyújtásának időpontja, konzulátus feladata),

-

a Kfv.II.37.590/2011/8. (eltartásra kötelezettséget vállaló személy).

(munkavállalási

engedéllyel

kapcsolatos

munkáltatói

A megélhetés igazolása a Harmtv. 13. § (1) bekezdés f) pontja szerint az egyik lényeges
feltétele a három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedély megszerzésének. A
megélhetés igazolása körében a Harmtv.vhr. 29. § (5)-(6) bekezdései előírásait is figyelembe
kell venni. Hangsúlyozandó, hogy az idegenrendészeti eljárásban a megélhetés
biztosítottságának eldöntése mérlegelési jogkörbe tartozó döntés, amelynek megfelelést a
hatóság minden esetben az egyedi ügy körülményeit értékelve határozza meg. E körben az
anyagi fedezet biztosítása körében gyakori, hogy a harmadik országbeli állampolgárságú
személy Magyarországon gazdasági társaságot alapít, és az ebből származó jövedelmét
kívánja a megélhetés igazolására felhasználni. A Kfv.II.39.201/2008/7. számú határozattal
elbírált esetben a felperes ingatlanügynök főtevékenységgel gazdasági társaságot (Bt.-t)
hozott létre, melynek egyetlen, személyes közreműködést végző beltagja lett. Az igényelt
jövedelemszerző célú tartózkodási engedély kiadására irányuló eljárásban csatolt
jövedelemigazolás alapján a felperes igazolt havi keresménye (nettó 43.557 Ft), amely a
korábbi időszakhoz képest csökkent és a létminimum értéket sem érte el, melyből még a
lakhatás (albérleti díj) és a folyamatos életvitel szerény költségeit sem lehetett fedezni. A
bíróság vizsgálta, hogy a cég üzleti terve – amely a jó mérlegeredményt igazolt – a kellő
anyagi fedezet igazolására elfogadható-e. A Legfelsőbb Bíróság rámutatott a felperes által
alapított cég üzleti terve a felperes tartózkodási célját igazolhatja. A magyarországi
megélhetés, az anyagi fedezet szempontjából a felperes személyes körülményeinek, és nem a
társaság pénzügyi helyzetének értékelése volt lényeges, így a cég üzleti tervének tartalma,
megléte irreleváns. A gazdasági társaság működését, gazdálkodását mutató üzleti terv nem
alkalmas a magánszemély (a felperes) jövedelmének igazolására, mert az a Harmtv.vhr. 29. §
(6) bekezdése szerinti egyéb hitelt érdemlő bizonyítéknak sem minősül, mivel nem az egyéni
jövedelem nagyságára ad választ. A felperes alacsony összegű jövedelme tartózkodásának
anyagi fedezetét – annak létfenntartásra, lakhatásra, egyéb személyes szükségletek fedezetére
jutó részét – nem biztosítja.
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A Kfv.IV.37.389/2009/3. számú keresőtevékenység folytatása céljából kért tartózkodási
engedély tárgyában hozott ítéletben a Legfelsőbb Bíróság kiemelte, hogy a Harmtv.vhr. 59. §
(2) bekezdés b) pontja két együttes feltétel fennállását kívánja meg a tartózkodási cél
vonatkozásában. Egyik, hogy a kérelmező jelenléte a Magyar Köztársaság területén a
gazdasági társaság működése szempontjából elengedhetetlen legyen. A jogalkotó tehát az
eljáró idegenrendészeti hatóság mérlegelésére bízta annak eldöntését, hogy a külföldi jelenléte
elengedhetetlen-e az általa vezetett gazdasági társaság működése szempontjából.
Megalapozottan és körültekintően járt el az alperes, amikor ennek a feltételnek a vizsgálata
során figyelembe vette, hogy a gazdasági társaság működése a felperes jelenléte nélkül is
zavartalan lehet, tekintettel arra, hogy a cégnek két bevándorolt jogállású - önálló képviseletre
jogosult - tagja is van a felperesen kívül. Megjegyezte a Legfelsőbb Bíróság, hogy önmagában
már az a körülmény, hogy a kérelmező jelenléte nem elengedhetetlen a gazdasági társaság
működése szempontjából, megalapozza a tartózkodási engedély iránti kérelem elutasítását. A
másik feltétel a tartózkodási cél vonatkozásában az, hogy az üzleti terv alapján valószínűsíteni
kell, hogy a gazdasági társaság a kérelmező megélhetését is biztosító bevételt fog elérni.
Amennyiben a külföldi egyetlen okirattal alátámasztott jövedelem forrása azon társaság,
melynek tagja, akkor a gazdasági társaság általános állapota, gazdasági helyzete jelentősen
befolyásolja a kérelmező megélhetésének biztosítottságát.
A Kfv.IV.37.109/2010/5. ítéletében a Legfelsőbb Bíróság rámutatott, hogy a minimálbér
összegét minden évben a Magyar Köztársaság Kormánya kormányrendeletben állapítja meg;
2008. évre a 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja értelmében ez
69.000 volt. A felperes – a munkaviszonyából a csatolt igazolások alapján – havi bruttó
69.000 Ft, nettó 56.190 Ft juttatásban részesült. A felperes havi jövedelme nem érte el a KSH
által 2007. évre vonatkozóan az egy főre megállapított létminimum-értéket (nettó 66.271 Ft).
A Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott létminimum olyan értékösszeg, amely
biztosítja a folyamatos életvitellel kapcsolatos, igen szerény – a társadalom adott fejlettségi
szintjén konvencionálisan alapvetőnek minősülő – szükségletek kielégítését. A minimálbér
jogintézménye nem azt jelenti, hogy ennek az összegnek a megléte önmagában elegendő a
biztonságos megélhetéshez, hanem a jogalkotó jogpolitikai szándéka ezzel a munkabér és a
munkavállalók védelme volt azért, hogy ennél kevesebb bért a munkáltató semmiképp ne
fizethessen munkavállalójának. Tehát a minimálbér, vagy az azt meghaladó kereset nem azt
jelenti, hogy ez az összeg megnyugtatóan biztosítja a személy megélhetését, hanem éppen
ellenkezőleg, azt, hogy ez az a minimális összeg, amely mindenképpen szükséges a
megélhetéshez. Megállapítást nyert, hogy a felperes két céggel áll kapcsolatban, a felperes
igazolásokat nyújtott be a cégektől származó jövedelmére vonatkozóan, és nyilatkozott arról
is, hogy a jövedelem kifizetéséhez kapcsolódó adó- és járulékfizetési kötelezettségének egyik
társaság sem tett eleget. Mindkét esetben a társaságok likviditásának hiánya, illetve pénzügyi
ellehetetlenülése volt az oka a fizetések elmaradásának. Mindkét cég mérleg szerinti
eredménye veszteséget mutatott, továbbá a felperes magyar pénzintézetnél bankszámlával,
illetőleg megtakarítással nem rendelkezik. Ilyen feltételek mellett a megélhetés nem volt
igazolt.
A fellebbezésben előterjesztett külön eljárásra tartozó kérelem sorsát vizsgálva a Legfelsőbb
Bíróság a Kfv.III.37.682/2009/6. számú ítéletben azt állapította meg, hogy a tanulmányi célú
tartózkodási engedélyt mivel a tanulmányi cél már nem állt fenn, vissza kellett vonni a
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Harmtv. 18. § (1) bekezdés a) pontja és 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján a
hivatalból indult eljárásban. A fellebbezésnek azon tartalmi elemei, amelyek a
keresőtevékenységre alapozva jelölt meg olyan célt, amely egy újabb tartózkodási engedély
kiadásához vezethet, külön eljárásban bírálandók el. A fellebbezési beadványnak voltak olyan
tartalmi elemei, amelyek egyértelműen fellebbezésként voltak értelmezhetők, az alperes
jogszerűen bírálta el a benyújtott fellebbezést. Az alperesi határozat jogszerűségét nem érinti,
hogy egyébként az alperesnek az eltérő célú tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmet,
amely a fellebbezés részét képezte, meg kell küldenie az elsőfokú hatóságnak, és ott szükség
szerinti hiánypótlást követően egy külön eljárásban erről a kérdésről is dönteni kell.
A Legfelsőbb Bíróság a kérelem átminősítését jogsértőnek találta, a Kfv.IV.37.629/2010/4.
számú ítéletben a felperes családegyesítési célú tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti
kérelme ügyében a felperes tartózkodását – a kérelemben foglaltaktól eltérően – tanulmányi
célból engedélyezte a hatóság. Az ítélet rámutatott arra, hogy a Ket. 34. § (5) bekezdése
alapján a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által
használt elnevezéssel. Hangsúlyozta a bíróság, hogy a felperes által a közigazgatási eljárásban
becsatolt kérelem-nyomtatványból egyértelműen megállapítható, hogy az – elnevezésénél
fogva is – családegyesítési célból került benyújtásra; tehát az alperesnek a kérelem tárgyában
kellett volna határozatot hoznia.
Az anyanyelv használata körében a Kfv.III.37.855/2009/5. számú ítéletben a Fővárosi
Bíróság eljárási szabálysértésként értékelte, hogy a magyar nyelvet nem értő és nem beszélő
felperessel nem közölték anyanyelvén a határozatot, és tolmács sem volt jelen,. A Harmtv. 89.
§ (1) bekezdése kimondja, hogy az e törvényben szabályozott eljárásokban hozott döntéseket
– a (2), (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kézbesítés útján kell közölni. E szakasz (2)
bekezdése szerint a jelenlévő ügyfél előtt az anyanyelvén vagy az általa értett más idegen
nyelven szóban is közölni kell a határozatot. Előírja a Harmtv. 89. § (3) bekezdése azt is, hogy
a közlés tényét és időpontját jegyzőkönyvbe kell foglalni, és az ügyféllel alá kell íratni. A
jegyzőkönyvből, melyen az eljáró szerv három képviselője közül csak egynek az aláírása
olvasható, nem volt megállapítható az, hogy milyen nyelven hirdették ki a határozatot. A
jegyzőkönyv tehát olyan tartalmi hibában szenvedett, amely miatt a Harmtv. 89. §
rendelkezéseinek megsértése megállapítható volt. Ez olyan súlyos eljárási szabálysértés, ami
szabályszerű kézbesítés hiányában jogszabálysértővé teszi az alperes határozatát, amely miatt
a határozat bírósági felülvizsgálatára az ügy érdemét illetően nem volt mód.70
A Kfv.III.37.925/2009/7. számú ítéletben a Magyarországon tartózkodó oltalmazotti
státusszal rendelkező, hontalan felperesnek a házastársa családi együttélési célú tartózkodási
engedély kiadás iránti kérelmet nyújtott be, amelyet a hatóság elutasított. Az elutasítás
indokaként felhozta a hatóság, hogy a Harmtv. 19. §-a taxatíve sorolja fel a családi együttélés
céljából tartózkodási engedély iránti kérelem alanyait és ebbe az oltalmazott nem szerepel.
Figyelemmel a Harmtv. 5. §-ában foglaltakra is, a konkrét esetben a Menedéktörvény 17. §
(1) bekezdésének fő szabálya nem volt alkalmazható. A Kvalifikációs irányelv 23. cikk (2)
bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy meghatározzák azon feltételeket, amely
mellett családtagoknak nyújtható ellátásokat meghatározzák. Ezzel a szabályozással
70

Lásd még erről a kérdésről DARÁK-KILÉNYI (2009) 55-58.
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összhangban áll a Harmtv. 19. §-ának taxatív felsorolása, és a jogalkotó eleget tehetett a
Kvalifikációs Irányelv követelményeinek oly módon is, hogy általában határozza meg a
tartózkodási engedély feltételeit. E feltételrendszer alól nem vette ki az oltalmazottak
családtagjait, akiknek így ezen kritériumoknak meg kell felelni. Ezért a menekültek
hozzátartozóival ellentétben az oltalmazott családtagjainak minden kedvezmény biztosítása
nélkül kell megfelelniük az általános kritériumoknak. Felperes hivatkozott arra, hogy az EJEE
8. cikk (1) bekezdése mindenki számára garantálja, hogy a magán- és családi életét, lakását és
levelezését tiszteletben tartsák. Családi együttéléshez való jog nem kizárólag az oltalmazott
családtagjaira, hanem magára az oltalmazottra is vonatkozik, ezért nem lehet úgy értelmezni a
jogszabályokat, hogy abból az tűnjön ki, hogy az oltalmazott családtagjai egyáltalán nem
jogosultak családegyesítési célú tartózkodási engedélyre. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja
szerint az ügy elbírálásánál nem lehetett figyelmen kívül hagyni az EJEE 8. cikkében
foglaltakat, melyből az következik, hogy a családi élethez, ezen belül a család egységéhez
való jog mindenkit megillet. Ezért ha a menekült (oltalmazott) családtagját megilleti a család
egységéhez való jog, akkor ez szükségszerűen a menekült (oltalmazott) családi egységéhez
való jogosultságot is jelenti. Ezen az alapon került elismerésre jelen perben is a felperes
ügyféli minősége, illetve perindítási és kereshetőségi joga. Ha pedig ez a jog a menekült
(oltalmazott) jogai közzé tartozik, akkor az oltalmazottat ez a jog a magyar szabályozásban
akkor nem illeti meg a menekültekével azonos feltételekkel, ha törvény vagy kormányrendelet
kifejezetten ekként rendelkezik [Menedéktörvény 17. § (1) bekezdés]. Ezért más logikus
következtetés nem vonható le, mint hogy ha a Menedéktörvény 17. § (1) bekezdése folytán a
menekült és oltalmazott jogai és kötelezettségei azonosak (főszabály), akkor a Harmtv. 5. §ának kivétele alóli Harmtv. 19. § (2)-(4) bekezdése szerinti alkivétel a Menedéktörvény 17. §
(1) bekezdésének alkalmazhatóságát jelenti. Ahhoz, hogy a menekülteket és oltalmazottakat
megillető család egységéhez való jogosultságok egymástól eltérőek legyenek, törvény vagy
kormányrendelet kifejezett rendelkezése szükséges.
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint nem tekinthető ilyen kifejezett rendelkezésnek sem a
Harmtv. 5. §-ának menekült és oltalmazott jogosultságait egyformán érintő szabályozása, mert
az eltérés nem a menekültek jogai és kötelezettségeihez képest került megfogalmazásra,
ahogy a Harmtv. 19. § (1) bekezdésének taxatív felsorolásból való kihagyása sem, mert a
Harmtv 19. § (2) bekezdése a menekült családtagjaira is kiterjeszti a Harmtv. 19. § (1)
bekezdésének hatályát, és a Menedéktörvény 17. § (1) bekezdése folytán ez alatt az
oltalmazottat is érteni kell. A Legfelsőbb Bíróság szerint az uniós irányelvek minimum
szabályaiból nem következik a Menedéktörvény 13. § (1) bekezdésén túl olyan kötelezettsége
a tagállamoknak, így a Magyar Köztársaságnak sem, hogy jelen konkrét esetben – amikor a
családtagok nem a kérdéses tagállamban tartózkodnak – a család egységét az oltalmazott
vonatkozásában biztosítsák. Ugyanakkor mind a Kvalifikációs irányelv, mind a 2003/86/EK
irányelv, amelynek hatálya az oltalmazottakra nem terjed ki, implementálásra került a Harmtv.
szabályozásában, tiszteletben tartja az EJEE 8. cikkében és a Chartában elismert elveket, és a
2003/86/EK irányelv preambulumának 2. pontja szerint a családegyesítéssel kapcsolatos
intézkedéseket a több nemzetközi jogi okmányban (pl. EJEE, Charta) megállapított, a család
védelmére és a családi élet tiszteletben tartására irányuló kötelezettségeknek megfelelően kell
elfogadni. Ebből következik, hogy ha az oltalmazottra nem is terjed ki az irányelv hatálya, az
nem jelenti azt, hogy az Egyezmény 8. cikke ne érvényesülne, és az oltalmazott család
egységéhez való jogot nem kellene elismerni. Emellett mindkét irányelv minimumszabályokat
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tartalmaz, amennyiben a tagállamok kedvezőbb rendelkezést vezethetnek be, mint ami az
irányelvekből való feltétlen kötelezettségekből következik [Kvalifikációs irányelv 3. cikk,
2003/86/EK irányelv 3. cikk (5) bekezdés].
Mindennek tükrében a Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint nincs olyan nemzetközi jogi
kötelezettség, amely megkövetelné a menekültek és oltalmazottak családi egységhez való
jogának azonos érvényülését, a nemzeti jog a két esetre eltérő szabályokat állapíthat meg,
ehhez azonban a magyar jog előírásai szerint kifejezett rendelkezés szükséges
[Menedéktörvény 17. § (1) bekezdés]. A hazai szabályozás azonban ilyen rendelkezést nem
tartalmaz. Mindebből következik az is, hogy a Harmtv.vhr. 57. § (3) bekezdése is
alkalmazandó az oltalmazottak családtagjaira, azaz a menekültként elismert harmadik
országbeli állampolgár családtagjának a Harmtv. 13. § (1) bekezdés e)-g) pontjaiban foglalt
feltételek fennállását akkor kell igazolnia, ha a menekültkénti elismerés és a családegyesítés
kérelmezése között hat hónapnál hosszabb időtartam telt el.
A Kfv.IV.37.949/2009/6. számú ítéletben foglalt esetben a felperes tartózkodási engedély
kereső tevékenység folytatása céljából történő meghosszabbítása iránti kérelmet a hatóság
elutasította, mert nem fogadta el a felperes lakhatásának biztosítottságát. A lakhatás
feltételével az a harmadik országbeli állampolgár rendelkezik, aki az ingatlannyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan tulajdonosa, vagy
ilyen ingatlan használatára bármely jogcímen jogosult, ezért a felperes által igazolt, és az
ingatlan tulajdoni lapján kertként megjelölt ingatlant szálláshelyként nem fogadta el. A
felülvizsgálati eljárás során a felperes utóbb a T. Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Irodája által kiállított hatósági bizonyítványt csatolt, amely szerint a T.,
V. út 12. számú ingatlanon álló, fennmaradási engedéllyel rendelkező gazdasági épület
állandó emberi tartózkodásra alkalmas. A felülvizsgálati eljárás során benyújtott – a jogerős
ítélet megszületését követően keletkezett – okirati bizonyítékok nem vehetők figyelembe, a
bíróság a Pp. 339/A. §-a értelmében a közigazgatási határozatot – jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában – a meghozatalakor hatályban volt jogszabályok, és fennálló tények
alapján vizsgálja felül. Az alperes nem jogosult a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok
felülbírálására, figyelemmel arra, hogy az idegenrendészeti hatóságot köti a tartózkodási
engedély kérelmezésével kapcsolatos kógens jogszabályi rendelkezés. A felperesnek a
tartózkodás feltételeivel a kérelem benyújtásakor, és a tartózkodás teljes időtartama alatt
rendelkeznie kell. Az eljárás során - többszöri hiánypótlási felhívásra tekintettel is – a
felperesnek lehetősége lett volna a szálláshelyet, lakhatást igazoló, megfelelő okirat
benyújtására.
A Kfv.II.37.103/2010/4. számú ítéletben foglalt esetben a hatóság a felperes tartózkodási
engedély iránti kérelmet elutasította. A felperes tartózkodási engedély iránti kérelmét kereső
tevékenység folytatása céljából terjesztette elő, kérelmében munkáltatójaként az U. Bt-t
tüntette fel, de a tartózkodási céljának igazolására nem csatolta az érvényes munkavállalási
engedélyét és munkaszerződését. Erre tekintettel az elsőfokú hatóság a felperes
magyarországi tartózkodását kereső tevékenység folytatása céljából igazoltnak nem fogadta
el. Tény, hogy a felperes a munkavállalási engedélyt és a munkaszerződést kizárólag
keresetleveléhez csatolta, a jogszerű foglalkoztatást alátámasztó okiratok a közigazgatási
eljárásban nem álltak rendelkezésre, azonban az elsőfokú bíróság ítéletében helytállóan
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állapította meg, hogy az alperes jogszabályt sértett, amikor a munkavállalási engedéllyel
kapcsolatos felperesi nyilatkozat és kérelem ellenére érdemben bírálta el a felperes
fellebbezését, mert a felperes a fellebbezésében kifejezetten hivatkozott arra, hogy a
munkavállalási engedély beszerzése folyamatban van, illetőleg 2007. évi jövedelemigazolást,
munkáltatóigazolást és munkaszerződést is csatolt.
A felperesi kérelem elbírálásában alapvető jelentősége volt a munkaügyi hatóság által kiadott
munkavállalási engedélynek. Az alperesnek a fellebbezésből tudomást kellett szereznie arról,
hogy az ezzel kapcsolatos - külön hatóság előtti - eljárás folyamatban van, így a tényállás
tisztázása körében hiánypótlási eljárás keretében az alperes kötelezettsége annak vizsgálata,
hogy a felperes a magyarországi munkavállalás engedélyezése céljából milyen hatóságnál,
mikor és milyen tartalmú kérelmet terjesztett elő és az ügyben sor került-e a hatóság részéről
döntésre.
A Kfv.IV.37.258/2010/4. számú ítéletben foglaltak szerint a felperes részére 2007. november
11. napjáig érvényes ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást állított ki. A felperes 2007.
november 6. napján magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező
családtagjaként tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet terjesztett elő. A hatóság a
kérelmet elutasította. Az eljárás során nem volt az vitatott, hogy S. G. magyar állampolgár
eltartási nyilatkozatot tett, melyben vállalta a felperes eltartását és igazolta, hogy havi nettó
jövedelme 150.000 Ft-ot tesz ki. Az sem vitatott, hogy az eltartó a felperesen kívül további két
fő eltartására is köteles. Alperes felülvizsgálati kérelmében idézte a 2004/38/EK irányelv (6)
preambulum-bekezdésében foglaltakat, amelyből – álláspontja szerint – kiolvasható, hogy az
eltartás puszta vállalásán túl egyfajta rászorultsági elem, mint többlettényállás vizsgálata is
szükséges az eltartotti minőségre való hivatkozással benyújtott tartózkodási kártya iránti
kérelem elbírálásakor. Eljárása során megállapította, hogy a felperes és a magyar
állampolgársággal rendelkező eltartó között nem áll fenn olyan pénzügyi vagy fizikai függés,
amely a felperes családtaggá minősítését indokolná. Nyomatékosította, hogy a felperes valós
célja keresőtevékenység folytatása a Magyar Köztársaság területén. Hangsúlyozta, hogy a
2004/38/EK irányelvének átültetése a magyar jogba az Szmtv. megalkotásával megtörtént,
amely ebben a formában kötelezően alkalmazandó minden jogalkalmazó számára. A
közigazgatási eljárás során az irányelv 3. cikkében foglaltaknak eleget tett, hiszen a felperes
tartózkodásának megtagadását megindokolta. A Legfelsőbb Bíróság kifejtette, hogy a felperes
S. G.-t jelölte meg eltartójaként, aki – nyilatkozatuk szerint – olyan rokonságban áll a
felperessel, hogy S. G. felesége édesanyjának a testvére, azaz a felperes nem tartozik az
Szmtv. 2. §-ában meghatározott családtagi körbe. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint
helyesen értelmezte az Szmtv. ezen szabályozását az alperes a 2004/38/EK irányelv (6)
preambulum-bekezdésével összhangban; az Szmtv. 8. § (1) bekezdés a) pontja ugyanis
mérlegelési jogkört biztosít az alperesi hatóság számára a családtagként történő tartózkodás
engedélyezésére az ott meghatározott feltételek valamelyikének teljesülése esetén, azonban az
eltartás puszta vállalásán túl indokolt volt azt is vizsgálni, hogy a felperes és eltartója között
fennáll-e olyan pénzügyi vagy fizikai függés, amely a harmadik országbeli állampolgár
családtaggá minősítését, vagy a felperesnek az Szmtv. hatálya alá történő bevonását
indokolná. Kiemelte a Legfelsőbb Bíróság, hogy az Szmtv. és az Szmtv. vhr. előírásai is a
külföldi által bejelentett eltartóra nézve írnak elő vizsgálódási kötelezettséget a hatóság
számára, a hatóságnak az eltartó családjának körülményeit nem kellett vizsgálnia.
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A Kfv.II.37.101/2010/6. számú ítéletben foglaltak szerint a felperes tartózkodási kártya
kiállítása iránti kérelmét a hatóság elutasította. A felperes a tartózkodás céljaként
családegyesítést jelölt meg. A becsatolt lakásbérleti szerződés és nyilvántartási adatok szerint
a magyar állampolgár élettárs csupán a kérelem benyújtását megelőzően, 2008. április 21.
napján jelentkezett be a lakcímként megjelölt lakásba. Erre tekintettel – mérlegelési jogkörben
– a felperes tartózkodását családtagként igazoltnak nem fogadta el. A háztartás fogalmába a
bejelentett lakóhely is beletartozik, annak fontos eleme. A közigazgatási eljárás és a peres
eljárás adataiból egyértelműen megállapítható volt, hogy a felperes által hivatkozott élettársi
kapcsolat ellenére a felperes egy éve fennálló közös bejelentett lakóhelyet nem tudott
igazolni, ami azt is jelenti, hogy az Szmtv. 8. § (1) bekezdés a) pontjának feltétele nem volt
adott. Nem annak volt jelentősége – ellentétben az elsőfokú bíróság álláspontjával – hogy a
Szmtv.vhr. 27. § (2) bekezdésében foglalt személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatával
kapcsolatban van-e helye ellenkező bizonyításnak, illetőleg ezzel összefüggésben milyen
bizonyítási eszközök vehetők figyelembe, hanem annak, hogy a jogszabály a közös háztartás
fogalmi elemeként jelöli meg a bejelentett lakóhelyet és az egy éve fennálló közös háztartást.
Alperes az élettársi kapcsolat tényét nem tette vitássá kizárólag az egy évi közös háztartás
feltételét nem látta igazoltnak, amelynek eleme az egy éve fennálló közös bejelentett lakóhely.
A közigazgatási perben a bizonyításnak a releváns tényekre kell irányulnia, a felperes által
hivatkozott okiratok, így a teljes hatályú apai elismerésről szóló gyámhatósági jegyzőkönyv,
valamint a közjegyzői okirat az egy éves közös bejelentett lakóhelyre, mint feltételre
vonatkozóan nem szolgáltatnak bizonyítékot, azok alapján az alperesi határozat
jogszabálysértését megállapítani nem lehet.
A Kfv.III.37.541/2011/7. számú ítéletben taglalt esetben a kiskorú kínai állampolgárságú
felperes tartózkodási engedéllyel rendelkező szülők gyermekeként született Magyarországon,
folyamatosan családegyesítési célú tartózkodási engedéllyel rendelkezett. Tartózkodási
engedélyének meghosszabbítása iránti kérelmét a hatóság elutasította, mert a további családi
együttélési célú magyarországi tartózkodás, valamint a megélhetés – figyelemmel a fogadó
családtag tartózkodási engedély kérelmének elutasítására – nem engedélyezhető. A Fővárosi
Bíróság ítéletét arra alapozta, hogy a Fővárosi Bíróság 5.K.35.759/2010/3. számú jogerős
ítéletében megállapította, hogy a felperes szülei tekintetében hozott határozatok jogsértőek
voltak, és miután felperes kérelmének elutasítását az édesanya kérelmének elutasítására
alapozták, ezért a felperes ügyében született határozat sem lehetett jogszerű. A felperes szülei
tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelmeinek helyt kell adni, ezért jelen ügyben
is csak az volt megállapítható, hogy a megismételt eljárásban történő helyt adás esetén a
Harmtv. 19. § (1) bekezdése, a Harmtv.vhr. 29. § (5) bekezdése alapján a kiskorú felperesnek,
mint családtagnak a tartózkodási engedélyt meg kell adni.
A Kfv.II.37.373/2011/7. számú ítéletben kiemelte a Kúria, hogy a Harmtv.vhr. 47. § (1)
bekezdése pontosan meghatározza a konzuli tisztviselőnek a tartózkodási engedély iránti
kérelem átvételére vonatkozó, továbbá felterjesztése iránti kötelezettségét. Nem biztosít
azonban jogkört arra, hogy a kérelem hiányosságaira tekintettel azt ne fogadja be, illetőleg a
kérelmezőt újabb iratok csatolására, fordítások benyújtására hívja fel. Ez a Harmtv.vhr. 31. §
c) pontja és 33. § (2) bekezdése alapján a regionális igazgatóság – mint a döntéshozatalra
feljogosított hatóság – feladata. Nem vitásan, ha a felperes édesapja 2009. szeptember 17-én
már családegyesítési eljárást kívánt kezdeményezni a Magyar Köztársaság I-i Konzulátusán,
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de ezt egy jogsértő hivatali eljárás megakadályozta, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy az
eljárás ezen időponttal megindult. A konzulátusi eljárás problémái és mulasztása a kérelem
elbírálását hátrányosan nem befolyásolhatta, a jogsértő konzulátusi eljárás a mulasztás
kimentésére okot adhat.
A Kfv.II.37.590/2011/8. számú ítélet szerint az etióp állampolgár felperes 2010. szeptember
9. napján tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be hazánk N.-ban működő
külképviseletén, amelyet a hatóság elutasított, mert nem rendelkezett tartózkodása teljes
időtartamára a megélhetését biztosító anyagi fedezettel, valamint egészségbiztosítással. A
családi együttélés célja ugyanis a családtaggal való családegyesítés, a vele való együttélés a
célországban, amelyből értelemszerűen következik, hogy az ilyen célú tartózkodási engedélyt
kérelmező személy megélhetéséről saját maga, vagy azon családtagja köteles gondoskodni,
akivel a jövőben az országban együtt kíván élni. A S Kft. ügyvezetője, T. A. nem minősül a
felperes, illetve szülei családtagjának, közöttük semmilyen rokoni kapcsolat nem áll fenn. A
munkáltató munkavállalója családegyesítési törekvéseit egyéb eszközökkel – pl. munkabéremeléssel – támogathatja. A felperes édesapjának munkabére a 2009. évihez képest 2010.
április és november hónap között már csak havi bruttó 73.500 Ft volt. A felperes maga is
elismerte, hogy édesapja jövedelme és megtakarítása nem elégséges magyarországi
megélhetésük biztosításához, így - beutazását követően - igénybe kívánja venni az elismert
menekülteknek a jogszabály által nyújtott esetleges pénzbeli támogatásokat, ellátásokat, ez
pedig a szociális ellátó rendszert terhelné, ami szintén az alperesi értékelés helyt állóságát
igazolja, a kérelem elutasítása jogszerűségét alátámasztja.
Összegzésül tehát elmondható, hogy a vizsgált jogesetekben eltérő jogértelmezés, jogszabály
módosítást igénylő probléma nem merült fel. A jogszabályi feltételek igazolása módját,
értékelését, a mérlegelési jogkörben hozott határozatok felülvizsgálata során irányadó
szempontokat a vizsgált határozatok a jövőre nézve is követendően meghatározták. A
Legfelsőbb Bíróság a Kfv.III.37.925/2009/7. számú ítéletben a Magyarországon tartózkodó
oltalmazotti státusszal rendelkező, hontalan felperesnek a házastársa családi együttélési célú
tartózkodási engedély kiadás iránti kérelme elbírálásához a nemzetközi szabályozást és uniós
jogot is áttekintő, azt értelmező iránymutatást adott. Hangsúlyozandó, hogy az
idegenrendészeti eljárásban a megélhetés biztosítottságának eldöntése mérlegelési jogkörbe
tartozó döntés, amelynek megfelelést a hatóság minden esetben az egyedi ügy körülményeit
értékelve határozza meg. A Kfv.IV.37.109/2010/5. ítéletében a Legfelsőbb Bíróság a
létminimum összegét és minimálbér jogintézményét vetette össze, tett köztük különbséget a
megélhetés vizsgálata során.
3.17.2. Letelepedési engedélyekkel kapcsolatos ügyek
A Harmtv. 31. § (1) bekezdés a) pontjának, 33. § (1) bekezdés a) pontjának, 35. § (1)
bekezdés a) pontjának, a Harmtv.vhr. 94. § (1) bekezdés a)-e) pontjainak, és (2), illetve (4)
bekezdése értelmezése kapcsán hozott alábbi határozatok kiválasztására került sor a
munkaterv szerint:
-

a Kfv.III.37.194/2009/3. (megélhetés igazolásához elegendő a KSH létminimumhoz
közeli jövedelem),
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-

a Kfv.II.37.052/2010/5. (felnőtt korú gyermek támogatásának megélhetésre vonatkozó
hatása),

-

a Kfv.IV.37.225/2011/4. (a három éves magyarországi tartózkodás igazolása),

-

a Kfv.II.37.202/2010/6. és a Kfv.III.37.524/2011/6. (megélhetés biztosítottsága a
családtagokra is figyelemmel) határozatok.

A letelepedési engedéllyel kapcsolatos ügyekben is a Harmtv. 33. § (1) bekezdése értelmében
a megélhetés biztosítottság lényeges feltétel, akárcsak az előbb tárgyalt tartózkodási
engedéllyel kapcsolatos ügyekben.
A Kfv.II.37.052/2010/5. számú végzésben a Legfelsőbb Bíróság nem hozhatott érdemben
ítéletet eljárási hibák miatt, de figyelemre méltó az alperes felülvizsgálati kérelmében kifejtett
álláspont: a letelepedési engedély, mint a legmagasabb szintű magyarországi tartózkodásra
jogosító engedély esetében kiemelt jelentőséggel bír az, hogy biztosított-e a kérelmező
(felperes) magyarországi megélhetése, különös tekintettel arra, hogy az egzisztencia több
puszta megélhetésnél. Hivatkozott a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel
rendelkező állampolgárainak jogállásáról szóló, az Európai Tanács 2003/109/EK irányelve
preambulumának (7) bekezdésében, illetőleg 5. cikk (1) bekezdésében foglaltakra és kiemelte,
hogy a letelepedési engedély iránti kérelmek elbírálása során azért szükséges a stabil és
rendszeres jövedelemforrás meglétének igazolása, mert el kell kerülni azt, hogy a kérelmező
és családtagjai az érintett tagállam szociális segélyezési rendszerére szoruljanak és szükséges
az is, hogy az érintett tagállam saját állampolgárainak egészségbiztosításához hasonló teljes
körű egészségbiztosítással rendelkezzen a kérelmező. Álláspontja szerint a felperesi kérelem
elbírálása során kiemelt jelentőségű volt, hogy a felperes és annak házastársa is önkéntes
tevékenységet végez, adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik és okszerűen került
értékelésre az a körülmény is, hogy a felperes és házastársa magyarországi szállása és ellátása
az önkéntes munkavégzéssel érintett Szolgálat részéről biztosított, és őket kizárólag a
rezsiköltség terheli. Rámutatott arra, hogy nem lehetett figyelmen kívül hagyni a felperes és
házastársa azon nyilatkozatát sem, mely szerint külföldön tanuló gyermekeiket mindenben
támogatják. Álláspontja szerint a támogatás összegszerűségének feltárása nem volt indokolt,
mert a felperes és házastársa anyagi kondíciói e nélkül sem voltak elegendőek a kérelem
pozitív elbírálásához.
A Kfv.III.37.524/2011/6. számú ítéletben foglalt esetben a felperes nem rendelkezett a
megélhetéséhez szükséges összeggel, mert a szívességi lakáshasználó felperes 2009.
november-december hónap között nettó 103.700.- Ft, 2010. január hónaptól pedig 110.538.Ft nettó havi jövedelemmel rendelkezett. 2009. évben az összes havi nettó jövedelme
1.110.015.- Ft volt. A Bank 2010. március 23. napján kelt bankszámlaegyenlegén szereplő
999.566.- Ft, illetve a devizaszámlán lévő 10.000.- USD összeg nem volt folyamatos, tartós
megtakarításnak tekinthető, mert az összegeket közvetlenül az igazolás kiállítása előtt
helyezte el a bankszámlán a felperes. Az N. Kft.-ben lévő felperesi üzletrész, mint vagyoni
értékű jog a Gt. 118. § (2) bekezdése alapján nem volt figyelembe vehető, mert 2009. évben a
társaság jelentős gazdasági eredményt nem volt képes felmutatni. Az önéletrajzból, illetve az
adatok összességéből az a következtetés volt levonható, hogy a felperes gazdasági
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társaságában résztulajdonos feleség, valamint közös kiskorú gyermekeik is Magyarországon
kívánnak a jövőben tartózkodni, de ettől függetlenül is feléjük tartási kötelezettség terheli
felperest. A körülményekre figyelemmel a havi nettó jövedelme a felperesnek nem elegendő a
megélhetéshez.
A Kfv.III.37.194/2009/3. számú ítéletben elbírált ügyben a felperes autómosó munkakörben
dolgozik, a Harmtv.vhr. alapján számolható átlagos bruttó munkabére 80.000.- Ft volt, ami
nettó 64.140.- Ft összegű keresetet jelent. Ez a munkabér a Központi Statisztikai Hivatal által
a 2006. év vonatkozásában meghatározott létminimum körüli értéken mozog, attól csupán
622.- Ft-tal tér el, ezért az alperes mérlegelési jogkörben eljárva az elsőfokú hatóság elutasító
döntését helybenhagyta. A felperes viszonylag alacsony, de rendszeres havi jövedelmet
igazolt, eltartottja nem volt, évek óta ugyanannál a munkáltatónál dolgozott, munkaviszonya
rendszeres, jövedelme stabilan biztosított és várhatóan a jövőben is biztosítani fogja a
létfenntartását. Mindemellett 500.000.- Ft összegű banki megtakarítással rendelkezett, amely
fedezheti esetlegesen felmerülő rendkívüli kiadásait. A per során a felperes igazolta, hogy
ingatlantulajdonnal rendelkezik H. városában (külföldön), ami szükségtől függően
értékesíthető vagy bérbe adható. Ez az új tény a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási
Kollégiumának tanácselnöki értekezletén hozott 2/2007. számú vélemény 4. pontjára
figyelemmel a Pp. 164. §-a és 336/A. §-a alapján figyelembe vehető volt, mert ez a körülmény
már az alperesi döntés meghozatalakor objektíve fennállt. A Harmtv.vhr. 94. § (1) bekezdés c)
pontja értelmében a kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell mutatni az érvényes úti
okmányát, valamint a kérelméhez csatolni kell a magyarországi lakhatást és megélhetést
igazoló okiratot. A megélhetés igazolásához szükséges okiratokról a Harmtv.vhr. 95. § (1)
bekezdés a)-f) pontjai nem taxatív jelleggel rendelkeznek. A felsorolt jogszabályok egyike
sem tartalmaz olyan előírást, hogy a letelepedés engedélyezéséhez a kérelmezőnek a
magyarországi egzisztenciáját meg kell teremtenie, amely a puszta megélhetésnél többet
jelent.
Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletét a Ket. 50. § (6) bekezdésére és a Pp. 339/B. §-ára
alapozva megállapította, hogy az alperes mérlegelése nem volt okszerű akkor, amikor az
elutasítást azzal indokolta, hogy az igazolt rendszeres havi jövedelem a KSH által
meghatározott létminimum szint körül van, és ezáltal a felperes nem rendelkezik
megalapozott anyagi háttérrel. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy a törvény nem
támaszt olyan feltételt a letelepedni szándékozóval szemben, hogy megélhetését magas
színvonalon kell biztosítani. A törvény a megélhetés igazolását írja elő, már pedig a
létminimumot meghaladó jövedelem igazolása figyelemmel az egyéb körülményekre is,
biztosítja felperes számára a megélhetést. A KSH által meghatározott létminimumszinthez
közeli jövedelem is megfelelő lehet a megélhetés igazolásához abban az esetben, ha más
körülményekből megállapítható az egzisztenciateremtési képesség, és a napi életvitel
megnyugtatóan biztosítható. E körben nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a lakhatása a
felperesnek testvére anyósánál olcsón megoldott, havi jövedelme borravalókkal együtt havi
60.000.-90.000.-Ft, melynek összege ugyan nem bizonyított, de a borravaló ténye az
autómosó foglalkozás esetében releváns mérlegelési szempont. A kérelemre induló eljárásban
a Legfelsőbb Bíróság 1/2007. KK véleményének 4. pontjára is figyelemmel új tény – feltéve,
hogy már az alperesi határozat meghozatalakor létezett – akkor vehető figyelembe a per
során, ha a tényállás nem volt a releváns körben teljes körűen tisztázott. Mindez nem jelenti

104

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

azt, hogy ha a hatóság bizonyítási eljárás során valamely releváns tényről azért nem szerez
tudomást, mert erre irányuló felhívás ellenére az ügyfél azt rosszhiszeműen elhallgatja (a
hatóságot a tények kérdésben félrevezeti), akkor utóbb a perben ez a tény figyelembe vehető
lenne. Ez azonban jelen esetben fel sem merült. A Kfv.IV.37.225/2011/4. számú ítélettel
elbírált ügyben az elsőfokú hatóság elutasító határozatának indokolása szerint az ügyfél
magyarországi megélhetése nem volt biztosított, valamint esetében nem valósult meg a
beutazást közvetlenül megelőző, legalább 3 éves, megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodás
törvényi feltétele. E feltételt a Harmtv. 35. § (2) bekezdése részletezi, amelynek értelmében
nem minősül a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodás megszakításának a Magyar
Köztársaság területének alkalmanként négy hónapnál rövidebb időre történő elhagyása,
amennyiben a külföldi tartózkodások összidőtartama a kérelem benyújtását megelőzően 3 év
alatt nem haladja meg a 270 napot.
Leszögezte az elsőfokú bíróság, hogy – a felperes állításával szemben – a külföldiek ki- és
beutazásával kapcsolatos adatok rögzítésére és annak kezelésére az idegenrendészeti
hatóságoknak nincs jogosultsága, és a határforgalmi nyilvántartás is csupán néhány napig
kezeli a ki- és beutazással kapcsolatos adatokat. Mindezek alapján nem állt a közigazgatási
szerv rendelkezésére olyan elérhető nyilvántartás, amely a Harmtv. 35. § (1) bekezdés a)
pontját megfelelően alátámasztotta volna, így azt az ügyfélnek kellett az adatokat igazolnia a
kérelmére indult letelepedési eljárásban.
Hangsúlyozta az elsőfokú bíróság, hogy a jelen közigazgatási eljárás a felperes kérelmére
indult, tehát az ügyfélnek kellett volna bizonyítania, hogy a jogszabály által előírt
feltételeknek megfelel. Az egyes okiratok, dokumentumok csatolása, bizonyítási indítványok
felajánlása a kérelmező feladata, az ügyfél bizonyítási kötelezettségének körébe eső tényekre
vonatkozó igazolások hiányainak következményeit neki kell viselnie. A Harmtv.vhr. 94-96. §a határozza meg azokat a dokumentumokat, amelyeket a letelepedési kérelemhez mellékelnie
kell a külföldi kérelmezőknek. Hangsúlyozta a bíróság, hogy a Harmtv.vhr. 94. § (1)
bekezdésének bevezetőjében és c), d) pontjaiban meghatározott dokumentumok nem
behelyettesíthetők az ügyfél nyilatkozatával; más hiteles és meggyőző bizonyítékok
felajánlásával azonban igazolhatja az ügyfél, hogy megfelel a 3 éves jogszerű, megszakítás
nélküli magyarországi tartózkodás feltételének. Rámutatott az elsőfokú bíróság, hogy az
ügyfél által csatolt bizonyítékoknak azonban hiteleseknek, és olyan súlyúnak kell lenniük,
amelyek az útlevélhez hasonló bizonyító erővel bírnak (pl. magyarországi kórházi kezelést
igazoló okiratok, diákok leckekönyvének másolata). A felperes által hivatkozott
egészségbiztosítási pénztári dokumentumok és cégiratok legfeljebb a magyarországi
tartózkodás jogszerűségét igazolhatják, azonban a felperes megszakítás nélküli magyarországi
tartózkodását nem.
Mindezek alapján a bíróság az alperessel egyezően úgy vélte, hogy a felperes a kérelmére
indult eljárásban kétséget kizáróan nem tudta azt bizonyítani, hogy külföldi tartózkodásainak
összidőtartama a kérelem benyújtását megelőző 3 év alatt nem haladta meg a 270 napot. A
felperesnek a 2003/109/EK irányelvre történő hivatkozása kapcsán hangsúlyozta a Legfelsőbb
Bíróság, hogy az a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező
állampolgárainak jogállásáról szóló magyar szabályozás szerint EK letelepedési engedéllyel
rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra irányadó; ezzel ellentétben a felperes
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tartózkodási engedély birtokában tartózkodott a Magyar Köztársaság területén. A felperes
nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet terjesztett elő, tehát kérelme kedvező elbírálása
esetén sem illették volna meg a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezőkre vonatkozó,
EK irányelvben foglalt jogosultságok. A nemzeti letelepedési engedély a nemzeti jog
szabályozásán alapul, az EK irányelv rendelkezései nem alkalmazhatók a nemzeti letelepedési
engedély iránti kérelem előterjesztése esetén. A felperes által a nemzeti letelepedési
kérelemhez csatolt, útlevélben elhelyezett ki- és beléptető bélyegző-lenyomatok alapján
kétséget kizáróan megállapítható, hogy a felperes több alkalommal is elhagyta a Magyar
Köztársaság területét, tehát a gazdasági érdekeltség és az állandó magyarországi jelenlét
között nincs egyértelmű összefüggés.
A Kfv.II.37.202/2010/6. számú ítéletben foglaltak szerint az elsőfokú hatóság megállapította
a becsatolt kereset kimutatás alapján, hogy a család átlagos havi jövedelme 130.875 forint,
amely két felnőttből és egy gyermekből álló háztartás létminimum értékét nem éri el. Az
elsőfokú hatóság utalt arra is, hogy I.r. és II.r. felperesek az általuk lakott ingatlannak
tulajdonosai, ugyanakkor az ingatlanvásárlást jelentős részben banki hitelből finanszírozták,
amelynek törlesztő részletei a létminimum alatti jövedelmet tovább terhelik. A
jövedelemszámítás körében figyelembe vette, hogy felperesekkel egy háztartásban
tartózkodik 2008. január 23. óta nagykorú gyermekük, az önálló jövedelemmel rendelkező
L.Z.W. is. A jövedelmét figyelembe véve a család havi nettó jövedelme 221.797 forintban volt
meghatározható, ami a három felnőttet és egy kiskorú gyermeket számláló háztartásokra
2007. évre vonatkozóan meghatározó létminimum értéket csekély mértékben meghaladta. Az
alperes kiemelte, hogy a letelepedési engedély a legmagasabb szintű magyarországi
tartózkodásra jogosító engedély, így a kérelmezőnek a mindennapi megélhetést
megnyugtatóan biztosító egzisztencia megteremtésének képességét kell igazolnia. Az alperes
a rendelkezésre álló valamennyi körülmény mérlegelését követően a felperesek
magyarországi megélhetését továbbra sem fogadta el biztosítottnak. A bíróság kifejtette a
felperesek működő vállalkozása stabil anyagi hátteret jelent. Rögzítette az elsőfokú bíróság,
hogy az irányadó időszakban a három felnőttből és egy gyermekből álló háztartásra irányadó
létminimum értéket a felperesi jövedelem meghaladta. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint
a felperesek vagyoni és jövedelmi viszonyai, a magyarországi tartózkodásuk tíz éve alatt
felmutatott eredményeik biztosítékot jelentenek arra, hogy a család önfenntartó lesz és a
jövőben sem fog rászorulni a magyar állam szociális gondoskodására.
Összegzésül megállapítható, hogy a letelepedési engedély a legmagasabb szintű
magyarországi tartózkodásra jogosító engedély, így a kérelmezőnek a mindennapi
megélhetést megnyugtatóan biztosító egzisztencia megteremtésének képességét kell igazolnia.
A hatóságnak a rendelkezésre álló valamennyi körülmény mérlegelését követően kell
megítélnie magyarországi megélhetés biztosítottságát. A Legfelsőbb Bíróság iránymutató
ítéletében (Legf. Bír. Kfv.III.37.524/2011/6.) kifejtette, hogy a nemzeti letelepedési engedély
megszerzéséhez nem az egyes magyar állampolgárok életviszonyaiból kell kiindulni, hiszen
minden országban, így Magyarországon is élnek olyan állampolgárok, akik a megélhetéshez
szükséges jövedelemmel nem rendelkeznek. Az egy főre jutó KSH létminimum szint egy
fontos tényező az értékelésénél, de nem az egyetlen szempont. A KSH által meghatározott
létminimumszinthez közeli jövedelem is megfelelő lehet a megélhetés igazolásához abban az
esetben, ha más körülményekből megállapítható az egzisztenciateremtési képesség, és a napi
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életvitel megnyugtatóan biztosítható. Hangsúlyozni kell, hogy az olyan bankszámla-igazolás
nem vehető figyelembe, amelyre a felperes az összeget közvetlenül a bankszámla-igazolások
kiállítása előtt helyezte el a bankszámlán. Ilyen esetben nincs akadálya annak, hogy az alperes
további, a Harmtv.vhr. 95. § (1) bekezdésében nem szereplő igazolások csatolását kérje,
hiszen a Harmtv.vhr. 95. § (1) bekezdésében lévő felsorolás, nem taxatív (pl. készpénzmegtakarítást igazoló, hitelintézeti igazolás; megélhetést biztosító magyarországi vagyon,
vagyoni értékű jog; rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles
jövedelem igazolás; más módon igazolt adóköteles jövedelem; külföldről folyósított
rendszeres jövedelemről szóló magyar hitelintézeti igazolás; eltartását és ellátását biztosító
nyilatkozat, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirat).
A vizsgált jogesetekben eltérő jogértelmezés, jogszabály módosítást igénylő probléma nem
merült fel. A jogszabályi feltételek igazolása módját, értékelését, a mérlegelési jogkörben
hozott határozatok felülvizsgálata során irányadó szempontokat a vizsgált határozatok a
jövőre nézve is követendően ebben a vizsgálati körben is meghatározták.
3.18. Idegenrendészeti
részjelentése

és

menekültügyi

joggyakorlat-elemző

csoport

A Részjelentés a visszaküldés tilalmát érintő alapvető eljárásjogi kérdésekben már állást
foglalt (2012. december 17., a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma által elfogadott
csoport
részjelentése
menekültügyi
és
idegenrendészeti
joggyakorlat-elemző
http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi,) továbbá e Részjelentés
alapján került sor a biztonságos harmadik ország megítélésének egyes kérdéseiről szóló
2/2012(XII.10.) KMK vélemény elfogadására. E Részjelentésben és a KMK véleményben
foglalt visszaküldés tilalmára vonatkozó megállapítások mind az idegenrendészeti ügyekben,
az őrizet felülvizsgálata, a kifogások elbírálása, a büntetés-végrehajtási bíró eljárásaiban,
valamint a menekültügyi eljárásokban is alkalmazandóak.
Mivel a bírósági szervezetrendszer különböző ügyszakos, és különböző szintű bíróságain lévő
idegenrendészeti és menekültügyekkel összefüggő ügyeket tárgyaló bíráinak mindegyikét
érinti, ezért a joggyakorlat megfelelő összehangolása, különös tekintettel a visszaküldés
tilalma tekintetében a hivatalbóli vizsgálat kötelezettségére is, speciális igazgatási-szervezeti
megoldások bevezetését igényel.
Már most megállapítható, hogy az OBH-nak, mint igazgatási szervezetnek országosan kell
összehangolnia az információ áramlás megfelelő biztosításával az érintett járásbíróságok,
törvényszékek és közigazgatási és munkaügyi bíróságok ítélkezési tevékenységét.
Ez nem csak a joggyakorlat és annak változásainak folyamatos nyomon követését, a bírák
folyamatos és kölcsönös tájékoztatását igényli egymás joggyakorlatáról, de mindezt egy
ország-információs funkció megvalósítása mellett kell ellátni. E feladatok megszervezéséhez
szükséges irányok, alapinformációk meghatározására, illetve ezek alapján a szükséges
igazgatási intézkedésekre vonatkozó javaslat megtételére, a menekültügyi joggyakorlat átfogó
elemzését követően a menekültügyi joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményében
indokolt sort keríteni, jelen joggyakorlat-elemző csoport eredményeinek a figyelembe
vételével.
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II. rész

ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK
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1. Szakmai összegző megállapítások
Az alábbiakban a részletes elemzés lényegi megállapításainak összefoglalására kerül sor.
1.1. Az eljárási határidők betartása
Az idegenrendészeti ügyek ésszerű határidőn belül fejeződnek be, a végrehajtás
felfüggesztésére határidőben kerül sor. A Fővárosi Törvényszék esetében 2011. év
vonatkozásában tapasztalt kitűzési határidők be nem tartása általános minden ügyre érvényes
leterheltségi okokra vezethető vissza, kifejezetten az idegenrendészeti ügyeket érintő speciális
ok nem volt megállapítható. A 2011. évi jogszabály-módosítások, a 2012. év OBH által tett
intézkedések és közigazgatási ügyszak átszervezése a közigazgatási ügyszak leterheltségét
jelentősen csökkentette, így az eljárási határidők betartásában folyamatos a javulás.
Az idegenrendészeti őrizet meghosszabbításával kapcsolatos eljárásokban a határidőket az
érintett járásbíróságok kivétel nélkül betartották.
Egyedül a kiutasítást elrendelő határozatok bírósági felülvizsgálatára irányadó 15 napos
határidejével kapcsolatban, és csak a Fővárosi Törvényszék (jelenleg Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság) vonatkozásában volt megállapítható kezelést igénylő határidőkésedelem. Ez azonban szintén nem speciális okokra volt visszavezethető. A határidők
betartásának kérdése nem a kiutasítási ügyek, hanem a soron kívüli ügyek eljárási
határidejével kapcsolatos általánosítható probléma kör és a hatékony, célszerű megoldások is
csak ebben a keretben javasolhatók. A soron kívüli ügyek helyes kezelésének a kérdése
szétfeszíti jelen joggyakorlat-elemző csoport témáját, a megfelelő javaslatok megtételéhez, a
soron kívüli ügyekre vonatkozó adatok általában történő vizsgálata lenne szükséges.
A 2010. december 23. napjáig hatályban volt Harmtv. 46. § (3) bekezdésének hatályon kívül
helyezésével megnyílt a lehetőség arra, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújtsanak be a felek a
Kúriához, amelynek az eljárási határideje 120 nap [Pp. 340/A. (3) bekezdés]. Elsősorban az
eljárás soron kívüli jellege és az idegenrendészeti őrizet és kiutasítási határozatok
felülvizsgálatának párhuzamosságai miatt a joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint a
rendkívüli perorvoslatokat – 2011 előtti szabályozásnak megfelelően – továbbra is ki kell
zárni ezekben az ügyekben.
1.2. Kiutasítási határozatok felülvizsgálatát érintő jogértelmezési kérdések
A közigazgatási bírói joggyakorlat azt az álláspontot alakította ki, hogy a Harmtv. 124. § (3)
bekezdése az idegenrendészeti hatóság kötelezettségévé teszi a menekültügyi hatóság
megkeresését, de mérlegelési jogköre van az országinformáció értékelése és mérlegelése
vonatkozásában. A beszerzett országinformációt az idegenrendészeti hatóságnak értékelnie és
mérlegelnie kell. A menekültügyi hatóság nem szakhatóságként ad információt és véleményt.
Az idegenrendészeti hatóságnak önállóan kell értékelnie, mérlegelnie a rendelkezésre álló
adatokat, azokat egyéniesítenie kell a felperesre nézve, és nem elegendő csupán felsorolni,
rögzíteni a menekültügyi hatóság álláspontját. Összegezve tehát a mérlegelés szempontjairól
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számot kell adnia, a menekültügyi hatóság megkeresése önmagában nem pótolja az indokolási
kötelezettséget, amelynek hiánya lényeges eljárási szabálysértésre vezet.
1.3. Illegálisan hazánkban tartózkodó harmadik országbeli állampolgár
tartózkodási engedély iránti kérelmének benyújthatósága Magyarországon
A 2010. december 24-én hatályba lépett, és azóta is kisebb – elemzést nem érintő –
módosítással jelenleg is hatályos Harmtv. 16. § (4) bekezdése szerint a harmadik országbeli
állampolgár az e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott méltányossági kérelem
elfogadása esetén, Magyarország területén terjeszthet elő tartózkodási engedély kiadása iránti
kérelmet. A 2010. december 24-én hatályba lépett Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdése szerint a
Harmtv.vhr. 47. § (4) bekezdés a) pontja alapján a harmadik országbeli állampolgár a
méltányossági kérelmet és a tartózkodási engedély iránti kérelmet a szálláshelye szerint
illetékes regionális igazgatóságon egyidejűleg terjesztheti elő. A regionális igazgatóság a
méltányossági kérelemről nyolc napon belül határozattal dönt. A méltányossági kérelem
elutasítása esetén a regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelmet érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja.
A jogalkotó célja a Harmtv. 16. § (4) bekezdésével és a Harmtv.vhr. 47. §-ával (már a korábbi
hatályos szövege alapján is) az volt, hogy a tartózkodási engedélyek iránti kérelmek
benyújtása helyének korlátozásával kiszűrje azokat a kérelmeket, melyeket az országban
illegálisan tartózkodó kérelmezők nyújtanak be abból a célból, hogy legalább az eljárás
időtartamára ideiglenesen jogcímet szerezzenek az országban tartózkodásra, a kiutasítást
elkerüljék, tudván azonban azt, hogy kérelmük aligha lesz sikeres. A szabályozás célja tehát
kettős: egyrészt az, hogy ilyen esetekben a tartózkodás ideiglenes legalizálása elkerülhető
legyen, amiből következik másrészt az is, hogy ezek az eljárások kellően gyorsak legyenek,
beleértve a bírósági felülvizsgálatot is. A jelenlegi szabályozás e célrendszerrel minden
tekintetben ellentétes eredményre vezet, mivel a Ket. általános eljárásjogi rendszerének, az
eljárásjog dogmatikai alapjainak figyelmen kívül hagyásával született meg.
A megállapítások úgy összegezhetők, hogy a Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdése egyazon
ügyben megkétszerezi az eljárást, mivel egy járulékos kérdést önálló eljárás tárgyának tekint.
Az ezen eljárásban hozott „érdemi” döntéstől függően az ügy központi érdemi kérdését
viszont eljárási kérdésként szabályozza. Ezzel formailag az érdemi ügy a nem érdemi ügy (a
saját járulékos kérdésének) előkérdésévé válik. Ráadásul a tartalmilag nem érdemi ügyben
született érdemi döntés több fokozatú bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé a jogszabály,
amely nem csak a közigazgatási eljárás általános rendjétől merőben idegen, de semmiképpen
nem teszi lehetővé az ügy valódi érdemében való döntés lerövidítését, hiszen a tartózkodási
engedély tárgyában való döntést a méltányossági eljárás befejezéséig fel kell függeszteni. A
nemperes eljárásnak és e körben a jogorvoslati jog gyakorlásának nincs semmi értelme, hiszen
a peres eljárás eredményének „automatikus átvezetését” jelenti a „nem érdemi” döntésen.
Mindezért a joggyakorlat-elemző csoport megállapította, hogy a helyes eljárásjogi
szabályozás az lenne, hogy ha a kérelem Magyarország területén történő benyújthatóságának
kérdését a tartózkodási engedélyezési eljárás előkérdéseként szabályozná a jogalkotó, azaz, ha
a benyújtás feltételei nem állnának fenn, akkor a Ket. 30.§-a [illetve ha bizonyításra is
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szükség van, akkor a Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja] alapján kerülne sor az érdemi
vizsgálat nélküli végzéssel történő elutasításra, melyhez érdemi vizsgálat nélküli elutasítási
okként kell szabályozni a Harmtv.-ben a benyújtáshoz szükséges feltételek hiányát.
1.4. Idegenrendészeti őrizet
A joggyakorlat-elemző csoport megállapította, hogy az idegenrendészeti őrizet felülvizsgálata
nem hatékony, amely négy alapvető okra vezethető vissza:
1. Egyes bíróságok esetében a helytelen ügyvitel, ügyiratkezelés
2. Az ügygondnoki képviselet formális volta, részleges hiánya, a PKKB-n a teljes hiánya
3. A felülvizsgálat tárgyának, mérlegelési szempontjainak tisztázatlansága, az őrizet
jogalapjának olyan értelmezése, amely mind elvileg, mind gyakorlatilag – szinte – kizárólag a
hatóság indítványában foglaltak elfogadásához vezethet
4. Az eljáró bírák túlterheltsége
Ad.1. A helyes ügyvitelnek az tekinthető, ha az újabb indítványokat új számra iktatják,
azonban az előzményi iratokat mindig szerelik, és a későbbiekben a legutolsó iktatószám alatt
kezelik. A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja az, hogy az idegenrendészeti hatóság
indítványához nem a hatóság által szükségesnek ítélt, az indítványt alátámasztó iratokat,
hanem az egyes ügyek teljes – kiutasítás végrehajtása érdekében tett kitoloncolási
intézkedéseket tartalmazó – aktáját csatolnia kell a hatóságnak, melyből a bíróság ellenőrizni
tudja, hogy milyen intézkedéseket tett a kiutasítás végrehajtása érdekében a hatóság. E nélkül
az indítvány elutasítása mellett kell dönteni. A kitoloncoláshoz szükséges intézkedéseket
akkor is meg kell tennie a hatóságnak, ha a kiutasítási határozat végrehajtását a bíróság
felfüggesztette. A végrehajtás felfüggesztésének joghatása az, hogy ha a kitoloncolás minden
szükséges technikai feltétele fennáll, az még sem foganatosítható. Nem akadálya azonban a
kitoloncoláshoz szükséges technikai feltételek megteremtésének, az ez irányú hatósági
intézkedéseknek. Az ilyen intézkedések hiánya azzal jár, hogy az idegenrendészeti őrizet nem
hosszabbítható meg.
Ad.2. A tisztességes eljárás elve, a fegyveregyenlőség követelményének érvényesülése
rendkívüli fontosságú a bíróság pártatlan és hatékony eljárása szempontjából. Az érdemi
felülvizsgálat a gyengébb jogérvényesítési képességekkel rendelkező őrizetes és a
szakértelemmel rendelkező hatóság közti „jogvita” eldöntése során lehetetlen, ha nem állnak
rendelkezésre olyan jogintézmények, amelyek a materiális értelemben vett érdekérvényesítő
képességek közti különbségeket a „gyengébb fél erősítésével” képesek kiegyensúlyozni. Ezt a
szerepet az ügygondnok tölti be, melyet a bíró nem helyettesíthet és nem is lehet képes
helyettesíteni. A bírói felülvizsgálat hatékonyságának ezért nélkülözhetetlen előfeltétele az
ilyen „kiszolgáltatott ügyfeleket” érintő eljárásokban a hatékony ügygondnoki rendszer
működése.
Az nyilvánvaló, hogy a PKKB-nak változtatnia kell jogsértő gyakorlatán, és az ügyekben
gondoskodnia kell ügygondnok kirendeléséről. Alig különbözik ettől azonban az a más
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bíróságokon is tapasztalt gyakorlat, hogy az ügygondnokok elérhetőségét nem rögzítik, a
meghosszabbításokról hozott döntéseket gyakran nem is kézbesítik az ügygondnoknak. Ez a
gyakorlat ugyanolyan mértékben jogsértő, mintha ki sem rendelték volna az ügygondnokot.
Az ügygondnokok puszta, formális jelenléte sem elegendő. Meghallgatás, illetve a
hosszabbításról való döntés előtt megismerhetővé kell tenni az ügyiratot az ügygondnok
számára, és biztosítani kell, hogy a döntés előtt – amennyiben meghallgatásra nem kerül sor –
érdemi észrevételeiket írásban is előterjeszthesse illetve élhessen minden olyan
jogosítványával, amit a jogszabály lehetővé tesz.
Minden egyes meghosszabbításra vonatkozó indítványról értesíteni kell az ügyben eljáró
ügygondnokot. Ajánlásként szükséges megfogalmazni – a rövid eljárási határidőkre tekintettel
is –,hogy az idegenrendészeti hatóság bírósághoz benyújtott indítványáról az eljáró
ügygondnokot közvetlenül is értesítse a benyújtással egyidejűleg.
Ahhoz, hogy jogosítványaikat ténylegesen is gyakorolják az ügygondnokok, szükséges az
ilyen ügyekben résztvevő ügygondnokok szakértelme, továbbá az elvégzett munkával
arányban álló differenciált díjazás, ami az aktív ügygondnoki magatartást vonzóbbá teszi,
mint a passzívat.
A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint ezekre az eljárásokra a nemperes
eljárásokra vonatkozó Költségrendelet 3. § (4) bekezdése lehet irányadó mérce, amely
legfeljebb megkezdett óránként 2500 Ft díj megállapítását jelenti. A teljesen formális, érdemi
tevékenység kifejtését nélkülöző ügygondnoki eljárás esetén nem kötelező a minimális 5000
Ft alkalmazása.
Ugyanakkor minden olyan esetben, amikor érdemi tevékenység kifejtésére kerül sor (pl. az
iratok áttanulmányozása alapján nyilatkozatételre kerül sor), a minimum 5000 Ft alkalmazása
mindig indokolt. Fontos rögzíteni, hogy minden esetben az őrizetesért végzett tényleges
munkát kell díjazni. Ez az, ami az ügygondnokként eljáró ügyvédet aktív közreműködésre
sarkallhatja. Ha az ügygondnok eljárása sikeres és ez célszerű tevékenységével összefüggésbe
hozható, akkor indokolt magasabb összegben megállapítani az ügygondnoki díjat, amely az
ügygondnokok célszerű aktivitását növelheti. Megjegyezhető, hogy ez azért is indokolt, mert
az idegenrendészeti őrizet költsége magas, ezért a sikeres ügygondnoknak járó eddigi
gyakorlattól eltérő magasabb díjazás, nem hogy költségnövekedést, hanem összességében
költségcsökkenést eredményez az államnak. Ezt azért szükséges leszögezni, mert az
ügygondnokok alacsony díjazásának gyakorlata mögött a bíróságok, és a bírák szemléletében
a költséghatékonysági tényező tetten érhető.
Nincs akadálya annak, hogy az őrizet elrendelésekor kirendelt ügygondnok kirendelése az
esetleges további őrizet meghosszabbításával kapcsolatos eljárásokra is kiterjedjen, ha a
kirendelő végzés ekként szól. Ez célszerű eljárás, ami viszont nem változtat azon, hogy
minden egyes meghosszabbítással kapcsolatos eljárásról való döntésben rendelkezni kell az
ügygondnok munkavégzéssel arányos díjazásáról.
A joggyakorlat-elemző csoport szerint helyesebb lett volna a kifogásokra és őrizettel
kapcsolatos eljárásokra is a Módosító törvény rendelkezéseit kiterjeszteni. Megállapítható
ugyanis, hogy a bíróságok és személyesen a bírák is költséghatékonysági okokból állapítják
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meg alacsonyan a díjakat, annak ellenére, hogy a differenciáltan alkalmazott aktívabb
ügygondnokokat díjazó gyakorlat az idegenrendészeti őrizet magas költségeit figyelembe
véve összességében jóval olcsóbb lenne. Mivel azonban az ügygondnoki díjak a bíróság
költségvetését terhelik, az idegenrendészeti őrizet költségei pedig más állami szervet, ezért ez
a szemlélet csak úgy változtatható meg, ha a jogi segítésnyújtás szabályai alapján történik a
kirendelés és a konkrét díjak megállapítása.
A joggyakorlat-elemző csoport szükségesnek tartja az ügygondnokok e területet érintő
speciális szakértelmének a növelését. Ezért célszerűnek látszik az érintett járásbíróságok
területén működő ügygondnokként kirendelhető ügyvédek képzésének, a bírák képzésével
való közös megvalósítása, a MIA, az OBH és a MÜK közötti ilyen együttműködésre irányuló
törekvések támogatása.
Ad.3. Alapvető problémaként került azonosításra, hogy a Harmtv. 54. § (6) bekezdés b)
pontjának, amely szerint meg kell szüntetni az őrizetet, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a
kiutasítást, vagy átadást nem lehet végrehajtani, nincs bírói gyakorlata. Az aktavizsgálatok
alapján megállapítható volt, hogy a bíróságok a felülvizsgálat során azt vizsgálják, hogy az
őrizet elrendelésekor figyelembe vett körülményekben és tényekben van-e változás. A
bíróságok semmilyen formában nem vizsgálják azt – különösen mert általában nincs is rá
indítvány –, hogy a kiutasítás végrehajtása érdekében a hatóság milyen intézkedéseket tett és
van-e reális esélye annak, hogy a végrehajtásra eredményesen sor kerüljön. A magyar
hatóságok és bíróságok gyakorlata rendre figyelmen kívül hagyja, hogy az idegenrendészeti
őrizet egyetlen célja és jogalapja, hogy a külföldi a kiutasítás végrehajtásának pillanatában
„rendelkezésre álljon”.
A joggyakorlat-elemző csoport megállapította, hogy az uniós jogi kötelezettségek alapján az
idegenrendészeti őrizet jogellenessé válik akkor, ha az adott időpillanatban:
1. Nem folynak kitoloncolási intézkedések (nem pusztán kiutasítási eljárás, hanem konkrét,
gyakorlati intézkedések);
2. Ugyan folynak kitoloncolási intézkedések, de azokat nem kellő körültekintéssel
(„szorgalommal”) hajtják végre (például indokolatlanul hetekig áll az eljárás, a hatóság nem
vagy csak lassan tesz meg bizonyos lépéseket, stb.); vagy
3. Kevéssé valószínű (nem kell, hogy lehetetlen legyen), hogy a hat hónapos határidőből
hátralevő időszak alatt a kitoloncolást végre lehet hajtani.
Nem lehet ugyanakkor figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a két tipikusan késedelmet
indukáló ok az irányelv 15. cikk (6) bekezdés a) és b) pontja [Harmtv. 54. § (5) bekezdés a) és
b) pontok] értelmében éppen azon okok, amelyek a 6 hónapon túli akár 12 hónapig tartó (a
Harmtv. értelmében összesen 12 hónap) őrizetet is lehetővé teszi.
Ehhez képest nyelvtani-logikai értelmezés alapján aligha állítható, hogy az idegenrendészeti
őrizet 30 napos meghosszabbítása során már az első 6 hónapban ezek az okok a végrehajtás
ellehetetlenüléséhez vezetnek. E gyakorlatot azonban számos hazai és külföldi kritika érte az
elmúlt években. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy e két késedelmet okozó ok
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differenciáltabb értelmezése felel meg a Visszatérési irányelv 15. cikk (4) és (6) egymáshoz
képesti értelmezésének.
Eszerint a Visszatérési irányelv 15. cikk (6) bekezdés b) pontja [Harmtv. 54. § (5) bekezdés b)
pont] azokra az esetekre értendő, amikor az érintett harmadik ország késedelme, az akadozó
együttműködés, nem zárja ki nyilvánvalóan a kiutasítás végrehajtását. Ha azonban szükséges
dokumentumok beszerzésére a 6 hónapos maximális őrizeti időtartama alatt nem látszik
ésszerű lehetőség, mert például az érintett harmadik ország esetében az együttműködés teljes
hiánya tapasztaltható, akkor ez a Harmtv. 54. § (6) bekezdés b) pontja alá eső őrizet
megszüntetésére okot adó körülmény.
Az érintett harmadik országbeli állampolgár részéről szükséges együttműködés hiánya is az
eddigieknél jóval szofisztikáltabb vizsgálatot igényel. Önmagában az a tény, hogy a harmadik
országbeli állampolgár nem rendelkezik személyazonosságát igazoló okiratokkal, illetve a
szökés általános veszélye fennáll nem tekinthető őrizetbe vétel meghosszabbítását
megalapozó oknak. Az idegenrendészeti hatóságnak minden ésszerű erőfeszítést meg kell
tennie a személyazonosság megállapításához.
Ha az idegenrendészeti hatóságnak az idő múlásával elfogynak azok az eszközei, amellyel az
egyébként együttműködő (azaz személyazonosságáról nyilatkozó, illetve nyilatkozni
hajlandó) harmadik országbeli állampolgár személyazonosságát megkérdőjelezheti, illetve
nincs olyan adat, amely minden indokolt kétséget kizáróan igazolná a nyilatkozat hamis
voltát, akkor a személyazonosság minden kétséget kizáró tisztázottságának hiánya nem
értékelhető az együttműködés hiányaként.
Mindezek előrebocsátásával megállapítható, hogy a Harmtv. 56. § (4) bekezdés b) pontjában
foglalt idegenrendészeti őrizetet megszüntető ok áll fenn ha:
A Harmtv. 51. § (1) bekezdésében foglalt non-refoulement (visszaküldés tilalma) szabályt kell
alkalmazni. A Harmtv. 51. § (2) bekezdése szerinti eset áll fenn, azaz a harmadik országbeli
állampolgár – első alkalommal – menedékjogi kérelmet terjesztett elő. A menedékkérők
idegenrendészeti őrizetére csak kivételes esetben (például megismételt eljárásban,
nyilvánvalóan megalapozatlan kérelem esetén és más ésszerű alternatívák hiányában) kerülhet
sor, az őrizet fenntartása így minden más esetben jogellenes. Az a tény, hogy a külföldi első
menedékjogi kérelmét az elfogás pillanatában, vagy azt követően, már őrizetben nyújtotta-e
be, nem releváns, a menedékjog gyakorlása ugyanis alapvető emberi jog és sok esetben
ésszerűen nem elvárható, hogy egy nemzetközi védelemre szoruló (gyakran traumatizált,
magyarul nem beszélő, az elfogás pillanatában sokszor napok óta éhező, beteg, stb.) külföldi
kérelmét azonnal előterjessze. 2013. január 1-je óta a Harmtv. szabályozása nem teszi
lehetővé menedékjogi kérelmet benyújtó őrizetben tartását, kivéve a nyilvánvalóan alaptalan
ismételt kérelmeket [Menedéktörvény 54. § (3) bekezdés].
A bírói felülvizsgálat során nem azt kell vizsgálni, hogy az idegenrendészeti őrizetre okot adó
körülményekben történt-e változás, hanem azt, hogy az idegenrendészeti hatóság minden
szükséges intézkedést megtett-e a kiutasítás végrehajtása érdekében. Ha a hatóság késlekedik
az intézkedések megtételével, és a megelőző 30 napban a kiutasítás végrehajtását érdemben
előbbre vivő eljárási cselekmény nem történt, akkor azt úgy kell értékelni, hogy
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nyilvánvalóvá vált, hogy a kiutasítást nem lehet végrehajtani. Ezért ha a kitoloncolási
intézkedések elakadnak különösen, ha a harmadik ország okmányok beszerzése érdekében
történő második megkeresése is eredménytelen marad, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a
kiutasítást nyilvánvalóan nem lehet végrehajtani.
E harmadik esetkör az egyéniesített vizsgálat, a „végső eszköz szemlélet” és a „a visszatérés
meghiúsulása valószínűségének növekedése” elvének– eddigi gyakorlatban nem alkalmazott
– meghonosítását jelenti, mely a gyakorlatban a következőket jelenti:
A bíráknak az idegenrendészeti őrizetre, mint végső eszközre kell tekinteni, és
érvényesíteniük kell azt a követelményt, hogy minél több idő telt el, annál inkább csökken a
valószínűsége, hogy a kiutasítás végrehajtása eredményes lesz.
A gyakorlatban ezek az elvek akkor valósulnak meg, ha a bíróság csak az alábbi feltételek
együttes teljesülése alapján tekinti jogszerűnek az idegenrendészeti őrizetet:
Az idegenrendészeti hatóság igazolja, hogy
-

az ügy releváns egyéni körülményei (a külföldi állampolgársága, neme, életkora,
egészségi és pszichés állapota, sérülékenysége, családi és más meghatározó társadalmi
kapcsolatai, magyarországi lakhatása és megélhetése, anyagi helyzete), valamint

-

a származási országba való kiutasítási ügyek általános tapasztalata alapján

-

a kérdéses egyéni ügyben milyen tényezők okán szükséges az őrizet és az miért nem
helyettesíthető más „elégséges, de kevésbé kényszerítő” eszközök (például rendszeres
jelentkezési kötelezettség, úti okmány elvétele, közösségi szálláson való elhelyezés,
önkéntes országelhagyás, stb.) hatékony alkalmazásával. A pusztán a jogellenes
tartózkodásra, a tisztázatlan személyazonosságra, a kiutasítás tényére vagy a szökés
általános veszélyére való hivatkozás önmagában nem tekinthető elégséges
indokolásnak.

Ha a fenti alapfeltételek teljesülnek, az őrizet harmincnaponkénti bírói hosszabbításának
további feltétele, hogy az idegenrendészeti hatóság indítványában részletesen közölje, hogy
-

mikor és milyen konkrét lépéseket tett a kiutasítás végrehajtása érdekében,

-

azok miért nem vezettek eredményre az adott időpontig,

-

milyen konkrét tények alapján várja, hogy a következő harminc napban a kívánt
eredmény megvalósul (pl. úti okmány beszerzése, repülőút leszervezése már
folyamatban van), illetve

-

mit tervez tenni a kívánt eredmény elérése érdekében a következő harminc napban (pl.
új megkereséssel fog élni a külképviselet irányában).
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A bíró ezen információk alapján tudja mérlegelni, hogy az idegenrendészeti hatóság az uniós
és strasbourgi norma szerint „kellő körültekintéssel” (due diligence) járt-e el, ami az őrizet
jogszerűségének alapfeltétele. Ha a hatóság indokolatlanul késlekedik, nem tudja meggyőzően
indokolni a kiutasítási intézkedések eredménytelenségét, úgy az őrizet jogalapja megszűnik.
Számos ország bírói gyakorlatában fordul elő, hogy az őrizetben töltött idő múlásával nő a
visszatérés meghiúsulásának valószínűsége. Az idő múlásával egyre csökken a kiutasítás
végrehajtásának esélye (azaz ha valakit több hónapnyi hatósági erőfeszítés ellenére sem
sikerül kitoloncolni, ott egyre kevésbé valószínű, hogy ez valaha is sikerül). A bírói gyakorlat
szempontjából ez azt jelenti, hogy míg az első harminc nap után történő hosszabbításnál
elfogadható lehet egy általánosabb indokolás is (pl. a hatóság ismételt megkereséssel élt a
külképviselet felé úti okmány beszerzése érdekében, annak kiállítása azonban az adott ország
esetében általában egy-másfél hónapot vesz igénybe), három-négy őrizetben töltött hónap
után viszont a hatóság bizonyítási kötelezettsége jóval szigorúbb: részletesen indokolni kell,
hogy a kellő körültekintéssel végrehajtott hatósági cselekmények milyen speciális okok miatt
nem vezettek eredményre, és milyen konkrét, reális tényezők miatt nagyon valószínű, hogy a
kiutasítás végrehajtására a következő harminc napon belül sor kerül.
A fenti elvek megfelelő alkalmazásából az következik, hogy a magyar jogi gondolkodáshoz
legközelebb álló német bírói gyakorlat átvétele indokolt, amely alapesetben három hónap
ésszerű határidőt szab a kiutasítás végrehajtására, amin túl már csak különösen indokolt
esetekben, a bizonyosság magas szintje mellett, meggyőző érvek alapján kerülhet sor a
hosszabbításra. A magyarral azonos szabályozás melletti három hónapos gyakorlat
kialakulásának háttere ugyanis az, hogy a másodszori ugyanazon sikertelen intézkedést
(jellemzően okmányok beszerzése körében) követő harmadik, azonos intézkedés esetében már
nyilvánvalóan nem várható eredmény. Ezeknek a megkereséseknek pedig az idegenrendészeti
hatóság ésszerűen elvárható erőfeszítése mellett legkésőbb 3 hónap alatt meg kell történnie.
Ad.4. A bírói végzések indokolásának az eddig tárgyalt mérlegelési szempontokra ki kell
térnie és minden esetben tartalmaznia kell, hogy miért nem elegendő más „elégséges, de
kevésbé kényszerítő” eszközök (például rendszeres jelentkezési kötelezettség, úti okmány
elvétele, közösségi szálláson való elhelyezés, önkéntes országelhagyás, stb.) alkalmazása. A
legfontosabb mérlegelési szempont olyan esetekben, amikor egyéb speciális körülmény nem
merül fel az, hogy az idegenrendészeti hatóság megtett-e mindent a kiutasítás végrehajtása
érdekében és attól ésszerűen várható-e eredmény ( szükségesség- arányosság tesztje). Ennek
részletes indokait a végzésnek mindig tartalmaznia kell.
Ahhoz, hogy az érintett járásbíróságok a fenti mérlegelési tevékenységet szakszerűen
végezzék, egyéniesített legyen a vizsgált, és a végzések indokolása ne legyen sablonos,
szükséges a személyi feltételek megfelelő biztosítása, a személyi állomány fejlesztése,
különösen a Kiskunhalasi és a Nyírbátori Járásbíróságok esetében.
A joggyakorlat-elemző csoport foglalkozott a kísérő nélküli kiskorúak és az idegenrendészeti
őrizet kapcsolatával. A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint, amikor kétség merül
fel a bíróságban a személyes meghallgatáson a nagykorúság tekintetében, akkor a
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közvetlenség elvének érvényesülése érdekében az eljáró bíró mérlegelheti az orvosi vélemény
helytállóságát személyes benyomásai alapján.
Mivel kiskorúak idegenrendészeti őrizete nem rendelhető el, ezért egy a döntés szempontjából
releváns kérdésben nem lenne mód érdemi felülvizsgálatra, ha a személyes meghallgatás
alapján nem tartozna ez a kérdés a bírói mérlegelés körébe. Ezért ha az eljáró bíróban a
személyes meghallgatás során az a meggyőződés alakul ki, hogy kiskorú személyről van szó,
akkor a közvetlenség elvére is figyelemmel az orvosi véleményt felülmérlegelheti.
A joggyakorlat-elemző csoport megállapította, hogy az idegenrendészeti őrizet
felülvizsgálatával kapcsolatos összes eljárás közigazgatási ügyszakos bírákhoz helyezése elvi
szinten támogatandó, de csak ütemezett megvalósítással. Ma már nincs jogszabályi indoka
annak, hogy az idegenrendészeti vonatkozású ügyekben büntető ügyszakos bírák járjanak el.
Ezen bírósági eljárásokban a Knptv. és annak mögöttes szabályát jelentő Pp.-t kell alkalmazni
olyan kérdésekben, amelyről a Harmtv. nem rendelkezik. Nem lehet figyelmen kívül hagyni
ugyanakkor, hogy az idegenrendészeti őrizet meghosszabbításával és a kifogások elbírálásával
kapcsolatos eljárások során nem születik közigazgatási határozat, ezért a Knptv. különös
közigazgatási végzésekre kialakított szabályai lényegében nem alkalmazhatók. Ezért ezek az
eljárások formálisan ugyan közigazgatási nemperes eljárások, de tényleges eljárási
szabályokat – azaz az eljárás jellegét, tartalmát tekintve – polgári nemperes eljárásoknak
tekinthetők. Ezért a gyakorlatban a polgári nemperes eljárás szabályai érvényesülnek a
Harmtv.-ben foglalt eltérésekkel. Ezért az eljárás sajátosságai alapján polgári ügyszakos bírák
eljárása ugyanannyira indokolható, mint a közigazgatási ügyszakos bíráké.
Ugyanakkor mivel formálisan közigazgatási nemperes eljárásokról van szó, ezért az
idegenrendészeti őrizet meghosszabbításával foglalkozó járásbírákat és a kiutasítás
végrehajtásának egyes kérdéseiben döntő büntetés-végrehajtási bírák közigazgatási és
munkaügyi ügyekben eljáró bírókra vonatkozó szabályok szerinti kijelölését a Bszi. 76. § (5)
e) pontja alapján az OBH Elnökének meg kell fontolni. Hangsúlyozandó, hogy sem a Harmtv.
elemzett rendelkezései, sem a Bszi. fenti szabálya nem elég egyértelmű ahhoz, hogy ki
lehessen jelenteni: közigazgatási és munkaügyi ügyekben eljáró olyan bírákról van szó, akiket
ki kell jelölni a Bszi. szerint. A Bszi. szabályának értelmezése az OBH Elnökének feladata és
jogköre. Ha azonban ez indokolt, akkor ez fontos érv amellett, hogy e hatáskörök a
közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz kerüljenek.
Továbbá szakmailag indokolt, hogy a kiutasítási ügyekben felülvizsgálatot végző bíróság és
az idegenrendészeti őrizet meghosszabbításáról döntő bíróság (illetve bírák) azonosak
legyenek a két eljárás szoros, tartalmilag is értékelhető kapcsolata okán.
E két fenti érv pedig arra vezet, hogy megfelelő ütemezés mellett az idegenrendészeti
ügyekkel foglalkozó ítélőtáblák székhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróságokhoz
kerüljön minden Harmtv. és Szmtv. szerinti bírósági eljárás.
Ugyanakkor e terület közigazgatási ügyszakba történő áthelyezése azzal a veszéllyel járna,
hogy az eddig kivétel nélkül 8 napon belül meghozott döntések elhúzódnak, mert a
közigazgatási munkaügyi bíróságokon nem működik jelenleg állandó ügyeleti rendszer.

120

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

Ezeknek az eljárásoknak az elhúzódása nagyon veszélyes
szabadságelvonással járó intézkedések felülvizsgálata esetében.

precedenst

teremtene

Összefoglalva ezért az mondható, hogy akkor támogatható közigazgatási ügyszakba történő
helyezése az idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos eljárásoknak:
-

ha legalább speciálisan csak ezzel foglalkozó közigazgatási bírák, bírói csoportok
működnének a közigazgatási- munkaügyi bíróságokon.

-

ha minden idegenrendészeti jellegű ügy a közigazgatási ügyszakba kerülne, beleértve
a büntetés-végrehajtási bírák ilyen jellegű eljárásait.

-

Csak azt követően lenne elfogadható egy ilyen hatáskörváltozás, miután kialakításra
került a közigazgatási ügyszakban a soron kívüli ügyekre vonatkozó – büntető
ügyszakban és járásbíróságokon létező – jól működő ügyeleti rendszer.
1.5. Visszaélés családtagi kapcsolat létesítésével

A joggyakorlat-elemző csoport az érdekházasságok, élettársi kapcsolatok egyes bizonyítási
kérdései, és a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal létesített családtagi kapcsolat
értékelése körében az alábbi összegző megállapításokat teszi:
Az érdekházasságok bizonyítása rendkívül körültekintő bizonyítást igényel. Ahhoz ugyanis,
hogy az érdekházasság ténye minden kétséget kizáróan bizonyítható legyen, azt kell igazolni,
hogy felek már a házasság megkötése pillanatában sem éltek családi (érzelmi és gazdasági)
életközösségben, kizárólag a tartózkodási jog egyik fél által történő megszerzése érdekében
hozták létre a családi kapcsolatot (pl. soha nem is éltek együtt, nem voltak közös céljaik).
Ezek az egyértelmű, és tegyük hozzá tipikus esetek. Természetesen ezekben az esetekben is
ügyelni kell az egyediesített bizonyításra, döntés indokolásra. Nem kizárt az érdekházasság
bizonyítása akkor sem, ha a felek rövid ideig együtt éltek, de ez csak „színlelés” volt. A
módosítás előtti Szmtv. 14. § (2) bekezdése a családi életközösség hat hónapon belüli
megszűnését tekintette olyannak, amikor egyáltalán vizsgálható volt az, hogy
érdekházasságról van-e szó.
A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint továbbra is fenntartható ez a megközelítés,
ami azt jelenti, hogy elsősorban a 6 hónapnál rövidebb tartamú családi életközösségek
esetében érdemes mérlegelés tárgyává tenni, hogy érdekházasság volt-e a felek között. A
jövőben azonban nem kizárt, hogy 6 hónapnál hosszabb családi életközösség esetében is
sikerül bizonyítani az érdekházasság tényét, azonban a családi életközösség minél hosszabb
ideig áll fenn, annál kevésbé valószínű, hogy érdekházasságról van szó.
Az érdekházasságról akkor lehet beszélni, ha a házasság megkötésének célja kizárólag a
tartózkodási engedély megszerzése érdekében történt. Ha bármilyen kölcsönös érzelmi és
gazdasági kapcsolat a felek között fennáll, akkor irreleváns, hogy egyébként a felek azért is
döntenek a házasság megkötése mellett, hogy a tartózkodás legalizálásra kerüljön. Ugyanis a
tartózkodás legalizálása a kölcsönös érzelmi és gazdasági kapcsolat sikeres fenntartásának
szükségszerű feltétele.
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Az érdekházasság (és az érdek-élettársi kapcsolat) bizonyítása minden esetben más és más
bizonyítási eljárást igényel és a legegyszerűbb esetekben is „környezettanulmány” szintű
tényállás tisztázást igényel, ahol a hatóságnak feltáró jellegű kérdéseket kell intéznie a
kérelmezőhöz, melynek nemcsak az együttélés körülményeire, hanem a felek tágabban
értelmezett életkörülményeire, családi – de akár baráti – kapcsolataira is ki kell terjednie.
Az élettársi kapcsolatok értékelése körében a bírói joggyakorlatban általánosítható
következtetés az Szmtv.vhr. 27. § (2) bekezdésének értelmezéséhez kapcsolható. E
jogszabályhely nem a kérelem kötelező elemeként, hanem a hatóság számára írja elő
kötelezően meghatározott bizonyítási eszköz/személyi- és lakcímnyilvántartó adatai/
beszerzését és ez a rendelkezés a Ket. 50. § (5) bekezdésének második mondata szerinti
felhatalmazáson alapul.
A Ket. 36. § (2) bekezdéséből is következik, hogy nem az Szmtv.vhr. 27. § (1) bekezdése írja
elő a lakcímnyilvántartó adatának, mint kötött bizonyítási eszköznek a csatolását a
kérelemhez, hanem ugyanezen szakasz (2) bekezdése teszi azt a hatóság kötelességévé.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a hatóság által a lakcímnyilvántartásból beszerzett
adat, olyan kötelező bizonyítási eszköz, mely nem mellőzhető, ebben a kérdésben részben
kötött bizonyítás érvényesül. Ugyanakkor a lakcímnyilvántartó adata bár kötelező, de nem
kizárólagos bizonyítási eszköz, mert a Ket. 50. § (5) bekezdése kormányrendelet útján csak
egy meghatározott bizonyíték kötelező alkalmazását írhatja elő. A bizonyíték
kizárólagosságáról csak törvény rendelkezhet. Ezért más lakcímet is tartalmazó
nyilvántartásba, így különösen az idegenrendészeti hatóság nyilvántartásába történő bejelentés
kielégíti az Szmtv.vhr. 1. § d) pontjában foglalt háztartás azon fogalmi elemét, hogy a
kérelmező ott bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Az örökbefogadással létrejövő családi kapcsolat esetében ugyanazt az elemzést kell elvégezni
a szülők és az örökbefogadott gyermek viszonylatában, mint ami az érdekházasságnál illetve
érdek gyermekvállalásnál, azzal, hogy az örökbefogadási eljárás is egyfajta előszűrésnek
tekinthető, ekként az örökbefogadási eljárás során keletkezett bizonyítékokat, adatokat,
tényeket különös súllyal kell figyelembe venni.
A joggyakorlat-elemző csoport megállapította, hogy téves volt az idegenrendészeti hatóság
azon perekben képviselt álláspontja, hogy a gyermekével érdemi személyes kapcsolatban nem
álló családtagra (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tevő kérelmezőre), nem terjed ki az
Szmtv. személyi hatálya. Az Szmtv. 1. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő „kísérő vagy
hozzá csatlakozó családtag” kifejezés nem azt jelenti, hogy a szülő és gyermeke nem él
együtt. Az Szmtv. által a 2004/38/EK irányelvből átvett uniós polgárt „kísérő vagy hozzá
csatlakozó” családtag fogalmát – melyen a hatóság téves álláspontja alapult – az EuB több
döntésében már értelmezte. Eszerint ez a kitétel azt jelenti, hogy harmadik állam uniós polgár
családtagjának minősülő azon állam polgárának, aki a szabad mozgáshoz való jogát
gyakorolta, azon jogára, hogy a 2004/38/EK irányelv alapján az uniós polgárral letelepedjen,
csak abban a tagállamban lehet hivatkozni, amelyben az uniós polgár.
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A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal létrejött családi kapcsolat létesítése nem
tekinthető visszaélésnek [Szmtv. 14. § (2) bekezdés] ha a gyermek valóban a harmadik
országbeli állampolgártól származik.
Ezen elvi tételre figyelemmel a hatóságnak elsődlegesen azt kell tisztáznia, hogy vér szerinti
vagy szívességi apaságról van-e szó, hiszen a közokirat (teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozat) önmagában nem igazolja a tényleges vérszerinti kapcsolatot, mivel abban az
eljárásban, ahol ezt az apa megtette, az ellenőrzésre nem került.
Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy nem vér szerinti apa (vagy ezt a hatóság DNSvizsgálattal, vagy más módon bizonyítani tudja), akkor a jelenlegi szabályok alapján az
apaság elismerése a szülői felügyeleti jogot akkor is létrehozza, ezért az Szmtv. 2. § bg)
pontja alapján családtagnak minősül. Ezért mind a jelenlegi szabályozás alapján, mind az új
Ptk. hatályba lépését követően bizonyítási eljárást kell lefolytatni arra nézve, hogy van-e az
apa és gyermeke között érdemi személyes érzelmi-gazdasági kapcsolat. Ennek hiányában
megállapítható, hogy az elismerés a tartózkodási engedély megszerzése érdekében történt,
azaz az Szmtv. 14. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik az eset, és ezért a kérelmet el kell
utasítani.
A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint, ha és amennyiben a kérelmező a vérségi
kapcsolatot igazolja, a hatóság nem vizsgálhatja a szülői felügyeleti jog gyakorlásának
körülményeit, mivel a gyermek mindenek felett álló érdeke ez. E körben tett megállapításai
során a joggyakorlat-elemző csoport értékelte, hogy a Harmtv.vhr. 2010. december 24-étől
hatályos 57. § (2)-(5) bekezdése kifejezetten előírja a DNS-vizsgálatot olyan esetben, amikor
menekültként vagy oltalmazottként elismert személyhez történik a családegyesítés. Ha ez a
szabály nem kifogásolható, akkor ugyanennek a szabálynak a bevezetése javasolható a teljes
hatályú apai elismerő nyilatkozatok tétele esetén, amikor harmadik ország állampolgára a
nyilatkozatot tevő.
E szabály hiányában a hatóságnak kell DNS-vizsgálatot elrendelnie, melyre azonban a
kérelmező (illetve nyilatkozatot tevő) nem kötelezhető. Ha a kérelmező (illetve nyilatkozatot
tevő) nem kívánja magát DNS-vizsgálatnak alávetni, akkor e magatartására ésszerű
magyarázatot kell adnia, és e magyarázatot a hatóság a Ket. 50. § (6) bekezdésének keretei
között értékeli. Ha e mérlegelés eredményeként ésszerű magyarázatként a kérelmező (illetve a
nyilatkozatot tevő) előadása nem elfogadható – vagy e körben a kérelmező nem tesz előadást
– az úgy értékelhető, hogy a kérelmező nem vér szerinti apa.
A Ket. 83. § (4)-(6) bekezdései teszik lehetővé, hogy az idegenrendészeti eljárásban a fenti
módon a hatóság a benyújtott anyakönyvi kivonat illetve más hatósági bizonyítvány
valóságtartalmát megdöntse.
1.6. Valótlan tény, hamis adat szolgáltatásának megítélése idegenrendészeti
eljárásban
A joggyakorlat-elemző csoport a Harmtv. 18. § (1) bekezdés b) pontjának és 37. § (2)
bekezdés a) pontjának értelmezését illetően a következő megállapításokat teszi:
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A hamis okirat benyújtása megdönthető vélelmet jelent arra nézve, hogy hamis adat vagy tény
közlésére került sor. A kérelmező azonban bizonyíthatja az eljárás során – és ennek
lehetőségét a hatóságnak számára biztosítania kell –, hogy a hamis okirat valós adatot
tartalmaz. Ha valós adatot tartalmaz a hamis okirat, akkor hamis adat vagy tény közléséről
nem beszélhetünk. Ha a hatóság nem biztosítja a bizonyítás lehetőségét, akkor a kérelmező a
fellebbezéssel egyidejűleg is csatolhatja bizonyítékait feltéve, hogy igazolja: az ügyféli
oldalon fennálló jóhiszemű eljárás követelményének eleget tett, és a becsatolt okirat hamis
voltáról nem tudott. Ha ennek igazolása más folyamatban lévő eljárás eredményeként
lehetséges csak, akkor erre tekintettel az eljárás felfüggesztésének van helye.
Előfordulhat, hogy hamis adat vagy tény közlésére kerül sor, de az nem az engedély
megszerzése érdekében történt. Ezt azonban a kérelmezőnek kell bizonyítania – melyre a
hatóságnak lehetőséget kell biztosítania – és ennek során a kérelmezőnek azt kell
bizonyítania, hogy a hamis adat vagy tény közlésére menthető tévedésből (fel nem róható
figyelmetlenségből) került sor. Nincs azonban annak relevanciája, hogy az adat vagy tény
hamis voltáról tudott-e a kérelmező, hacsak nem ebből a kérelmező menthető tévedésére lehet
következtetni.
Az engedély megszerzése szempontjából nem lényeges körülmények, tények tekintetében
szolgáltatott hamis adat vagy tény nem szolgálhat az engedély visszavonásának alapjául.
1.7. Tartózkodási és letelepedési engedélyezési ügyekben alkalmazandó
általánosítható elvi tételek
A Harmtv. 5. §-ának, 13. § (1) bekezdés d) pontjának, 18. § (1) bekezdés a) pontjának, 19. §
(1)-(3) bekezdéseinek, 20. § (1) bekezdésében, 89. § (2) bekezdésének, a Harmtv.vhr. 27. §
(2) bekezdésének, 29. § (2), (3)-(6) bekezdéseinek, 57. § (3) bekezdésének, 59. § (1)
bekezdése, (2) bekezdés b) pontjának értelmezésére számos legfelsőbb bírósági döntés
született, amelyek alapján elvi tételek is kialakultak a bírói gyakorlatban. A három hónapot
meghaladó tartózkodásra feljogosító engedély kiadásának a bírói gyakorlatban legtöbbet
vizsgált feltételei egyrészt a megélhetés biztosítottsága, másrészt a megfelelő tartózkodási cél.
1.7.1. A megélhetés igazolása
A megélhetés igazolása a Harmtv. 13. § (1) bekezdés f) pontja szerint az egyik lényeges
feltétele a három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedély megszerzésének. A
megélhetés biztosítottságának eldöntése mérlegelési jogkörbe tartozó döntés, amelynek
megfelelést a hatóság minden esetben az egyedi ügy körülményeit értékelve határozza meg.
Minden esetben el kell kerülni azt, hogy a későbbiekben a kérelmező vagy családtagjai az
állam szociális gondoskodására szoruljanak. A tartózkodási engedély, illetve a letelepedési
engedély között a megélhetés biztosítottságának vizsgálatában eltérő bizonyítási szint
észlelhető a gyakorlatban, ugyanis a letelepedési engedély a lehető legmagasabb szintű
magyarországi tartózkodásra jogosító jogcím, így utóbbi esetében kiemelt jelentőséggel bír
az, hogy hosszú távon biztosított-e a kérelmező magyarországi megélhetése (Legf. Bír.
Kfv.II.39.022/2008/8.).
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a) Letelepedés engedélyezése esetén a megélhetésnek hosszútávon biztosítottnak kell
lennie, amely feltétel azonban nem azonos a magas színvonalú megélhetés biztosításának
követelményével.
A hosszú távú megélhetés biztosítottságát pusztán a létminimum szint körüli jövedelem esetén
nem lehet megállapítani (Kúria Kfv.III.37.524/2011/6.). E tekintetben rámutatott a Kúria arra,
hogy „a nemzeti letelepedési engedély megszerzéséhez nem az egyes magyar állampolgárok
életviszonyaiból kell kiindulni”, tehát azt, hogy hazánkban sokan a létminimumnál kevesebb
jövedelemmel rendelkeznek, nem lehet a kérelmezők javára írni. Ugyanakkor nincsen olyan
jogszabályi előírás, hogy a letelepedni szándékozó megélhetését magas színvonalon kellene
biztosítani (Kúria Kfv.III.37.194/2009/3.).
b) Létminimum körüli jövedelem mellett ingatlan vagy nagyobb megtakarítás
tulajdonlása kielégíti a hosszú távú megélhetés biztosításának letelepedési engedély
megadásához szükséges feltételét.
Ha a létminimum körüli jövedelemhez magyarországi (Legf. Bír. Kfv.II.39.034/2007/7.) vagy
akár külföldi (Legf. Bír. Kfv.II.39.372/2007/5.; Kfv.III.37.194/2009/3.) ingatlantulajdon
társul, a megélhetést a bíróság hosszú távon biztosítottnak találja. Ingatlan tulajdon vagy –
ahhoz hasonló összeget képviselő – jelentősebb megtakarítás hiányában azonban a bíróság
szerint sem teljesülnek a letelepedés engedélyezésének feltételei (Legf. Bír.
Kfv.II.39.300/2006/6.).
c) A kérelmező által alapított vagy érdekkörébe tartozó gazdasági társaságból
származó, vagy a gazdasági társaság által kibocsátott jövedelem igazolás értékelése.
Gyakori, hogy a harmadik országbeli állampolgárságú személy Magyarországon
gazdasági társaságot alapít, amelyből származó jövedelmét kívánja a megélhetés igazolására
felhasználni. A gazdasági társaságból származó jövedelem hiányában a társaság üzleti tervét a
megélhetés igazolására is számos esetben kívánják felhasználni a kérelmezők. A
magyarországi megélhetés, az anyagi fedezet szempontjából azonban a társaság pénzügyi
helyzetének értékelése lényeges, így a cég üzleti tervének tartalma, megléte irreleváns, hiszen
az nem alkalmas a magánszemély jövedelmének igazolására (Legf. Bír.
Kfv.II.39.201/2008/7.). Ugyanakkor, ha az üzleti terv alapján a gazdasági társaság általános
állapota, gazdasági helyzete vizsgálatával valószínűsíthető, hogy a gazdasági társaság a
kérelmező megélhetését is biztosító bevételt fog elérni, akkor nem kizárt annak figyelembe
vétele (Legf. Bír. Kfv.IV.37.389/2009/3.).
d) A megtakarítás rendelkezésére állásának igazolására nem vehető figyelembe olyan
bankszámla-igazolás, amelyre a felperes az összeget közvetlenül a bankszámla igazolások
kiállítása előtt helyezte el a bankszámlán (Kúria Kfv.III.37.524/2011/6.).
e) A jövedelmet biztosító gazdasági társaság gazdasági helyzetének hatása a
megélhetés biztosítottságára.
A jövedelemnek rendszeresnek és biztosítottnak kell lennie, így azon gazdasági társaságoktól
származó jövedelem, amelyek pénzügyileg ellehetetlenültek és a járulékfizetési
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kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, önmagában szintén nem elegendő a megélhetés
biztosítottságához (Legf. Bír. Kfv.IV.37.109/2010/5.). Ugyanakkor pusztán az, hogy egy
gazdasági társaság veszteséges, nem teszi a tőle származó jövedelmet bizonytalanná,
amennyiben a társaság működőképes (Legf. Bír. Kfv.III.37.135/2009/3.).
f) A munkavállalási engedéllyel kapcsolatos külön hatósági eljárás figyelembevétele.
Ha a keresőtevékenység céljából való tartózkodás engedélyezésére irányuló első- vagy
másodfokú eljárás során a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos, külön hatóság előtti eljárás
folyamatban van, az alperes kötelezettsége annak vizsgálata, hogy a felperes a magyarországi
munkavállalás engedélyezése céljából milyen hatóságnál, mikor és milyen tartalmú kérelmet
terjesztett elő és az ügyben sor került-e a hatóság részéről döntésre (Legf. Bír.
Kfv.II.37.103/2010/4.).
g) A minimálbér értékelése.
A minimálbér, vagy az azt meghaladó kereset nem azt jelenti, hogy ez az összeg
megnyugtatóan biztosítja a személy megélhetését, hanem azt, hogy ez az a minimális összeg,
amely mindenképpen szükséges a megélhetéshez. (Legf. Bír. Kfv.IV.37.109/2010/5.) A
megélhetés biztosítottságának vizsgálata során a létminimum fogalmát el kell határolni a
minimálbértől. (Legf. Bír. Kfv.IV.37.109/2010/5.)
1.7.2. A tartózkodási cél a tartózkodási engedélyezési eljárásban
a) A kérelmező által alapított vagy érdekkörébe tartozó gazdasági társaság értékelése.
A felperes által alapított cég üzleti terve a felperes tartózkodási célját igazolhatja (Legf. Bír.
Kfv.II.39.201/2008/7.), ugyanakkor a gazdasági társaság működése szempontjából a
kérelmező jelenléte nem minden esetben szükséges, így nem feltétlen akadálya a tartózkodási
engedély iránti kérelem elutasításának (Legf. Bír. Kfv.IV.37.389/2009/3.).
b) A tartalom szerinti elbírálás elvének érvényesülése.
A tanulmányi célú tartózkodásnál gyakori, hogy a tanulmányi cél már megszűnik idővel.
Amennyiben a tartózkodási engedély visszavonásával szembeni fellebbezésben a kérelmező a
keresőtevékenységre alapozva jelölt meg olyan célt, amely egy újabb tartózkodási engedély
kiadásához vezethet, a fellebbezés elbírálásának nem akadálya, ám hatóságnak ezt
tartózkodási engedély iránti kérelemként meg kell küldenie az elsőfokú hatóságnak, és ott
szükség szerinti hiánypótlást követően egy külön eljárásban erről a kérdésről is dönteni kell.
(Legf. Bír. Kfv.III.37.682/2009/6.) A tartózkodási célt a kérelmező választja meg, a hatóság a
tartalom szerinti elbírálás elve alapján olyan célú tartózkodási engedélyt ad ki, amelyre a
kérelem irányult (Legf. Bír. Kfv.IV.37.629/2010/4. szám).
c) A családi együttélési célú tartózkodási engedélyek megítélése.
A családi együttélés célja a családtaggal való családegyesítés, a vele való együttélés a
célországban, amelyből értelemszerűen következik, hogy az ilyen célú tartózkodási engedélyt
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kérelmező személy megélhetéséről saját maga, vagy azon családtagja köteles gondoskodni,
akivel a jövőben az országban együtt kíván élni. A munkáltató munkavállalója
családegyesítési törekvéseit támogathatja, családtagként azonban nem vehető figyelembe
(Kúria Kfv.II.37.590/2011/8.). Az Szmtv. 8. §-ával kapcsolatban az eltartás puszta vállalásán
túl indokolt azt is vizsgálni, hogy a felperes és eltartója között fennáll-e olyan pénzügyi vagy
fizikai függés, amely a harmadik országbeli állampolgár családtaggá minősítését indokolná.
Az Szmtv. és az Szmtv.vhr. előírásai a külföldi által bejelentett eltartóra nézve írnak elő
vizsgálódási kötelezettséget a hatóság számára (Legf. Bír. Kfv.IV.37.258/2010/4.) nem pedig
az eltartó családjára. A családegyesítési célú tartózkodási engedélynél a jogszabály a közös
háztartás fogalmi elemeként jelöli meg a bejelentett lakóhelyet és az egy éve fennálló közös
háztartást. (Legf. Bír. Kfv.II.37.101/2010/6.)
1.8. Visszaküldés tilalma (non-refoulement)
A joggyakorlat-elemző csoport a visszaküldés tilalmát érintő alapvető eljárásjogi kérdésekben
már állást foglalt (2012. december 17., a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma által
elfogadott menekültügyi és idegenrendészeti joggyakorlat-elemző csoport részjelentése
http://www.lb.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi,) továbbá e Részjelentés
alapján került sor a biztonságos harmadik ország megítélésének egyes kérdéseiről szóló
2/2012(XII.10.) KMK vélemény elfogadására. E Részjelentésben és a KMK véleményben
foglalt visszaküldés tilalmára vonatkozó megállapítások mind az idegenrendészeti ügyekben,
az őrizet felülvizsgálata, a kifogások elbírálása, a büntetés-végrehajtási bíró eljárásaiban,
valamint a menekültügyi eljárásokban is alkalmazandóak.
Mivel a bírósági szervezetrendszer különböző ügyszakos, és különböző szintű bíróságain lévő
idegenrendészeti és menekültügyekkel összefüggő ügyeket tárgyaló bíráinak mindegyikét
érinti, ezért a joggyakorlat megfelelő összehangolása, különös tekintettel a visszaküldés
tilalma tekintetében a hivatalbóli vizsgálat kötelezettségére is, speciális igazgatási-szervezeti
megoldások bevezetését igényel.
Megállapítható, hogy az OBH-nak, mint központi igazgatási szervezetnek országosan kell
összehangolnia az információ áramlás megfelelő biztosításával az érintett járásbíróságok,
törvényszékek és közigazgatási és munkaügyi bíróságok ítélkezési tevékenységét. Ez nem
csak a joggyakorlat és annak változásainak folyamatos nyomon követését, a bírák folyamatos
és kölcsönös tájékoztatását igényli egymás joggyakorlatáról, de mindezt egy országinformációs funkció megvalósítása mellett kell ellátni. E feladatok megszervezéséhez
szükséges irányok, alapinformációk meghatározására, illetve ezek alapján a szükséges
igazgatási intézkedésekre vonatkozó javaslat megtételére, a menekültügyi joggyakorlat átfogó
elemzését követően a menekültügyi joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményében
indokolt sort keríteni, jelen joggyakorlat-elemző csoport eredményeinek a figyelembe
vételével.
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III. rész

JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK
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1. Javaslatok
A Bszi. 30. § (1) bekezdése szerint a bírósági joggyakorlat-elemző csoport a vizsgálat
eredményéről összefoglaló véleményt készít. Az elkészült összefoglaló véleményt a Kúria
tárgykör szerint illetékes kollégiuma megvitatja, és egyetértése esetén annak megállapításait a
csoport vezetője a Kúria honlapján közzéteszi. Ezzel egyidejűleg a teljes összefoglaló
véleményt a csoport elnöke a bíróságok belső informatikai hálózatán is közzéteszi.
A (2) bekezdés szerint, ha annak feltételei fennállnak, az (1) bekezdés szerinti összefoglaló
vélemény alapján a Kúria kollégiumvezetője jogegységi eljárást indítványozhat, vagy
jogalkotás kezdeményezése érdekében a Kúria elnökén keresztül az OBH elnökéhez
fordulhat.
A Bszi. 32. § (1) bekezdése értelmében jogegységi eljárásnak van helye, ha a joggyakorlat
továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben
jogegységi határozat meghozatala, korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása
vagy hatályon kívül helyezése szükséges [a) pont], vagy a Kúria valamely ítélkező tanácsa
jogkérdésben el kíván térni a Kúria másik ítélkező tanácsának elvi bírósági határozatként
közzétett határozatától vagy közzétett elvi bírósági döntéstől [b) pont].
A joggyakorlat-elemző csoport megállapította, hogy az összefoglaló vélemény megállapításait
a kúriai joggyakorlat anélkül tudja követni, hogy a Kúria más ítélkező tanácsának elvi
bírósági határozatként közzétett határozatától, vagy elvi bírósági döntéstől el kellene térnie [b)
pont].
A joggyakorlat-elemző csoport álláspontja szerint a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az
egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében nem szükséges jogegységi eljárás
indítványozása, mert az összefoglaló vélemény konszenzusos, vagy közel konszenzusos
álláspontot tartalmaz a jogértelmezési kérdésekben, ezért az egységes ítélkezési gyakorlat
jogegységi határozat nélkül is biztosítható azokban az ügyekben, amelyekben a Kúria
ítélkezési tevékenységet folytat, és azokban a kérdésekben, amelyek tekintetében a korábbi
joggyakorlatban nem volt egységes a Kúria gyakorlata.
Az idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos jogértelmezési kérdésekben a Kúria nem folytat
ítélkezési tevékenységet, az érintett járásbíróságok gyakorlata pedig egységes volt. Ugyan e
gyakorlat lényeges megváltoztatása szükséges, de tekintettel arra, hogy a Kúria egyedi
ítélkezési tevékenységével nem tudja befolyásolni ezt a joggyakorlatot, ezért megítélésünk
szerint elegendő jelen összefoglaló véleményben rögzített szakmai megállapításokkal adott
iránymutatásokkal orientálni az érintett járásbíróságok bíráit, különös tekintettel arra is, hogy
a joggyakorlat-elemző csoportban résztvevő járásbírósági bírák ezekkel a megállapításokkal
egyetértettek, ezért az összefoglaló vélemény várhatóan a kellő jogegységesítő hatás
kiváltására alkalmas lesz.
A megállapítások konszenzusos jellegére figyelemmel sem további KMK vélemény kiadását,
sem EBH vagy EBD közzétételére nem teszünk konkrét javaslatot, noha az összegző

131

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

vélemény elvi tételein alapuló jövőbeni egyedi döntések EBH-ként vagy EBD-ként való
közzétételét szorgalmazzuk.
A visszaküldés tilalmának egyes eljárásjogi kérdései tekintetében jelen összefoglaló vélemény
elválaszthatatlan részét képező Részjelentés alapján a 2/2012 (XII.10.) KMK véleményt a
Kúria már elfogadta.
A joggyakorlat-elemző csoport a fenti összegző megállapítások alapján a Bszi. 30. § (2)
bekezdésére figyelemmel az alábbi javaslatokat teszi a Közigazgatási és Munkaügyi
Kollégium Kollégiumvezetőjének:
1. Javasolja a Kúria Elnökén keresztül, hogy az OBH Elnöke tegyen javaslatot az érintett
törvényszékeknek a költségvetési gazdálkodás során az ügygondnoki kirendeléshez és
díjazáshoz szükséges források éves tervezése érdekében,
2. Az OBH Elnöke fontolja meg, ki kell-e jelölni közigazgatási és munkaügyi ügyekben
eljáró bíróként az idegenrendészeti ügyekben eljáró járásbírákat és kiutasítás végrehajtása
körében eljáró büntetés-végrehajtási bírákat [Bszi. 76. § (5) bekezdés e) pont]. Az OBH
Elnöke ennek tükrében mérlegelje, hogy szükséges-e jogalkotást kezdeményezni – a
megfelelő igazgatási intézkedéseket követően, azokat segítve – olyan tartalommal, hogy
minden Harmtv. és Szmtv. által szabályozott idegenrendészeti bírósági eljárás az ítélőtáblák
székhelye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróságok hatáskörébe tartozzon, beleértve
azon eljárásokat is, melyekben jelenleg járásbírósági bírák, illetve büntetés-végrehajtási bírák
járnak el.
3. Az OBH Elnöke bírák képzésével kapcsolatos feladatkörében vizsgálja meg, hogy
szükség van-e további, a Kúria, a MIA, az UNHCR, a MHB, a BÁH valamint a téma hazai és
nemzetközi szakértőinek együttműködésével az idegenrendészeti őrizet felülvizsgálatát a
jövőben végző bírák szakirányú, a nemzetközi jogi hátteret is hangsúlyosan bemutató
továbbképzésére. Figyelemmel az uniós szabályok, valamint a strasbourgi és luxemburgi
bíróság esetjogának folyamatos fejlődésére az OBH Elnöke fontolja meg, hogy a hasonló
továbbképzések évi rendszerességűek legyenek. Fontolja meg továbbá azt is, hogy a MÜK
közreműködésével – a MIA és a MÜK között létrejött megállapodás keretében – az ilyen
ügyekben eljáró ügygondnokok képzésekbe való bevonása van-e lehetőség annak érdekében,
hogy az érintett ügygondnokok szakértelme is biztosítható legyen.
Ha saját feladatkörben a fenti intézkedéseket nem tartja megvalósíthatónak (eredményesnek,
célszerűnek), akkor a javaslatok által szolgált problémák megoldás érdekében jogalkotást
kezdeményezzen, amennyiben az célszerűbbnek látszik.
Javasolja a Kúria Elnökén keresztül az OBH Elnökének, hogy jogalkotást kezdeményezzen
az alábbi tartalommal:
1. A joggyakorlat-elemző csoport javasolja a jogalkotónak, hogy 2010. december
24-én hatályba lépett módosítással hatályon kívül helyezett Harmtv. 46. § (3)
bekezdésében foglalt jogorvoslatot kizáró rendelkezésének ismételt törvénybe
iktatásával a felülvizsgálati eljárás lehetőséget zárja ki.

132

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

2. A joggyakorlat-elemző csoport javasolja a jogalkotónak a Harmtv. 16. § (4)
bekezdésének hatályon kívül helyezését és a Harmtv.vhr. 47. § (4a) bekezdésének
akkénti módosítását, hogy „ha a Harmtv.vhr. 47. § (4) bekezdés a) pontjában
foglalt feltételek nem állnak fenn, akkor a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja.” A jogalkotónak szükséges megvizsgálnia a teljes körű
szabályozás érdekében, hogy nem helyesebb-e ezt a szabályt általában a
Harmtv.vhr. 47. §-a tekintetében kimondani. Így a Harmtv.vhr. 47. § (1) bekezdése
ellenére benyújtott kérelmekre általában alkalmazható szabályt kell hozni és a
Harmtv.vhr. 47. § (2)-(4) bekezdésében foglalt okok tekintetében kell
megvizsgálni azt, hogy indokolt-e ezen feltételek tekintetében az eljárásjogi
szabályozást differenciálni.

Budapest, 2013. május 30.
Dr. Kovács András György
A joggyakorlat-elemző csoport vezetője

A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma elfogadta: 2013. szeptember 23.
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Felhasznált joggyakorlat
1.
Kfv. II. 39.032/2005/5 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 1952. III. Tv. 270. §;
2001. XXXIX. Tv. 18. §; 2001. XXXIX. Tv. 21. §
Eljárási jogszabálysértés miatt a keresettel támadott határozat akkor helyezhető hatályon
kívül, ha a jogszabálysértés az ügy érdemére is kihatott.
2.
Kfv. II. 39.088/2005/6 (Kúria vagy LB) 170/2001. Korm. 30. §; 2001. XXXIX. Tv.
18. §; 2001. XXXIX. Tv. 22. §
A rendszeres munkavégzés alapján a magyarországi átlagkeresetet előző jövedelem alapján a
külföldi megélhetése biztosított.
3.
Kfv. II. 39.033/2005/10 (Kúria vagy LB) 1993. LXXXVI. Tv. 17. §; 1993.
LXXXVI. Tv. 22. §; 64/1994. Korm. 26. §; 64/1994. Korm. 28. §
Bevándorlási kérelem esetén a megélhetés biztosítottságánál a cég vagyona nem értékelhető.
A három éves jogszerű tartózkodás feltételeinek az eljárás indítványakor már teljesülnie kell.
4.
Kfv. II. 39.039/2005/6 (Kúria vagy LB) 170/2001. Korm. 30. §; 2001. XXXIX. Tv.
22. §
A megélhetés biztosítottságánál utóbb a perben csatolt folyószámla-kivonat értékelhetősége.
Tartásra jogosultság vizsgálata Romániában élő hozzátartozó esetén.
5.

Kfv. E. 39.253/2005/3 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 271. §

Menekültügyi határozat kapcsán hozott ítélet ellen felülvizsgálati kérelem nem nyújtható be.
6.

Kfv. II. 39.324/2005/6 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 23. §

Hamis adat vagy tényközlése esetén a tartózkodási engedély visszavonható.
7.
Kfv. II. 39.239/2005/9 (Kúria vagy LB) 1957. IV. Tv. 20. §; 1957. IV. Tv. 62. §;
2001. XXXIX. Tv. 19. §; 2001. XXXIX. Tv. 21. §; 2001. XXXIX. Tv. 23. §
Idegenrendészeti eljárásban a szakhatósági véleményen alapuló döntés felülvizsgálata, a
bizonyítás köre.
8.

K3905806 (Kúria vagy LB)

9.
Kfv. II. 39.302/2006/5 (Kúria vagy LB) 170/2001. Korm. 30. §; 2001. XXXIX. Tv.
18. §
Letelepedési engedélyezés ügyében a kérelmezőnek a megélhetése biztosítottságát
bizonyítania kell.
10.

K3908207 (Kúria vagy LB)

11.
Kfv. II. 39.240/2006/10 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 12. §; 2001. XXXIX.
Tv. 17. §; 2001. XXXIX. Tv. 4. §
Érvénytelen beutazási vízummal az országban jogszerűen nem lehet tartózkodni.
12.
§

Kfv. II. 39.300/2006/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 2001. XXXIX. Tv. 18.
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Megélhetése biztosítottságát a kérelmezőnek kell bizonyítania a letelepedési engedélyezési
eljárásban.
13.

Kfv. II. 39.356/2006/5 (Kúria vagy LB) 1957. IV. Tv. 71. §; 1957. IV. Tv. 72. §

Az Áe. alapján meghozott megsemmisítő és új eljárást elrendelő határozat jogszerűsége az
ügy lezárásaként hozott érdemi határozat felülvizsgálatára irányuló közigazgatási perben mint az eljárás része – vizsgálható.
14.
Kfv. II. 39.034/2007/7 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339/B. §; 2001. XXXIX. Tv.
18. §
Idegenrendészeti
mérlegeléssel.
15.

eljárásban

a

külföldi

magyarországi

megélhetésének

vizsgálata

Kfv. II. 39.019/2007/8 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 1957. IV. Tv. 2. §

Csak a határozathozatalkor fennálló tények alapján vizsgálható a határozat törvényessége.
16.

Kfv. II. 39.026/2007/7 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 86. §

A külföldit szállító jármű üzembentartójának a szállítást megelőzően kell megbizonyosodnia a
külföldi útlevelének érvényességéről.
17.

Kfv. II. 39.098/2007/5 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 18. §

A kérelmezőnek kell bizonyítania a megélhetése biztosítottságát letelepedési ügyben.
18.
Kfv. II. 39.101/2007/6 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 4. §; 2001. XXXIX. Tv.
86. §
Közrendvédelmi bírság kiszabása érvényes útlevél nélkül utazó román állampolgár esetén.
19.
Kfv. II. 39.103/2007/7 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 4. §; 2001. XXXIX. Tv.
86. §
Közrendvédelmi bírság kiszabásának feltételei vízum nélkül utazó moldáv állampolgárok
esetében.
20.

Kfv. II. 39.138/2007/6 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 86. §

A visszaszállítási kötelezettséget önmagában megalapozza az a tény, hogy az autóbusz
üzemeltetője által szállított vízumkötelezettség alá eső utas, a Magyar Köztársaság területére
történő beléptetésekor érvényes vízummal nem rendelkezett.
21.

Kfv. II. 39.158/2007/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 2001. XXIX. Tv. 86. §

A közrendvédelmi bírság kiszabásának feltételeiről.
22.

Kfv. II. 39.279/2007/5 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 86. §

Pakisztáni utas érvényes magyar vízum nélkül nem utazhat be a Magyar Köztársaság
területére. Közrendvédelmi bírság kiszabása a fuvarozóval szemben. 539/2001/EK rendelet,
melléklet 2001/51/EK irányelv 1. cikk
23.

Kfv. II. 39.280/2007/4 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 86. §

Közrendvédelmi bírság megfizetésére kell kötelezni azt az üzemeltetőt, akit visszaszállítási
kötelezettség terhel.

140

2012.El.II.F.1./9.
24.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

Kfv. II. 39.282/2007/4 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 86. §

A fuvarozót visszaszállítási kötelezettség terheli, ha az általa szállított utas érvényes
vízummal nem rendelkezett.
25.
5. §

Kfv. II. 39.372/2007/5 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 18. §; 2001. XXXIX. Tv.

Idegenrendészeti ügyben a megélhetés biztosítottságát minden fennálló tény, körülmény
alapos mérlegelésével kell eldönteni.
26.

Kfv. III. 39.376/2007/6 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 86. §

Érvényes úti okmány hiányában az ország területén nem lehet átutazni.
27.

Kfv. I. 35.460/2007/8 (Kúria vagy LB) 2000. XVIII. Tv. §

A belföldi illetőség, állampolgárság tisztázása nélkül érdemi határozat nem hozható. Kettős
adóztatás elkerüléséről szóló 1998. június 7-én hatályba lépett magyar-horvát egyezmény 4.
és 6. cikkei
28.

Kfv. III. 39.396/2007/7 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 275. §

Jogszerű a közigazgatási szerv helyes mérlegelésre alapuló határozata.
29.
Kfv. II. 39.022/2008/8 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 2001. XXXIX. Tv. 18.
§; 2001. XXXIX. Tv. 22. §
A letelepedési engedély megadásához a felperesnek a hosszú távú magyarországi
megélhetésének biztosítottságát kell igazolni.
30.

Kfv. III. 39.036/2008/7 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 86. §

Közrendvédelmi bírságot kell fizetni annak, akit visszaszállítási kötelezettség terhel.
31.
Kfv. II. 39.201/2008/7 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 29. §; 114/2007. Korm.
39. §; 1952. III. Tv. 339/A. §; 2007. II. Tv. 20. §
A jövedelemszerzési célból a kért tartózkodási engedély iránti kérelem a három hónapot
meghaladó anyagi fedezet hiányában jogszerűen elutasítható. Az üzleti terv nem alkalmas a
megfelelő anyagi fedezet igazolására, az a tartózkodási célt igazolhatja.
32.
Kfv. IV. 39.038/2008/7 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 34. §; 2001. XXXIX.
Tv. 4. §; 2001. XXXIX. Tv. 86. §
A külföldit szállító közúti személyszállító jármű üzembentartójának meg kell bizonyosodnia a
szállítást megelőzően arról, hogy a külföldi rendelkezik-e a beutazáshoz szükséges
feltételekkel, pl. érvényes úti okmánnyal. Ehhez a kérdés-feltevés nem elégséges.
33.

Kfv. III. 39.124/2008/4 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 86. §

Az úti okmány és vízum érvényességéről az utazás megkezdésekor köteles megbizonyosodni
az üzemeltető.
34.

Kfv. IV. 37.377/2008/8 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 213. §

A bíróságnak a kereseti kérelemben foglaltaknak megfelelően kell felülvizsgálni az alperes
határozatát.
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Kfv. II. 39.142/2008/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 273. §; 2004. CXL. Tv. 39. §

Az ellenőrzés eseményeinek a feltárt tényeinek rekonstruálására a jegyzőkönyv utólagos
felvétele – a tényállás vitatása hiányában – az ügy érdemére kiható jogszabálysértést nem
valósít meg. A felülvizsgálati kérelem utóbb nem egészíthető ki, új jogsértés nem jelölhető
meg.
36.
2. §

Kfv. III. 37.350/2008/5 (Kúria vagy LB) 170/2001. Korm. 19. §; 2001. XXXIX. Tv.

Az a kérdés, hogy az útlevelet érvényes úti okmánynak lehet-e tekinteni, szakértői kérdés,
amit – ellentétes tartalmú igazolások megléte esetén – nem lehet olyan, büntetőeljárásban
beszerzett szakvéleményre alapozni, amelynek alapján a nyomozást megszüntették.
37.

Kfv. II. 37.073/2009/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 1952. III. Tv. 339. §

A bizonyítékok okszerű, logikus értékelése esetén felülmérlegelésre nincs mód a
felülvizsgálati eljárásban.
38.
Kfv. IV. 37.327/2009/5 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339/B. §; 2007. I. Tv. 1. §;
2007. I. Tv. 2. §; 2007. I. Tv. 22. §; 2007. I. Tv. 8. §
A tartózkodási kártya kiadása iránti eljárásban a közigazgatási hatóság sem elzárva nincs attól,
sem korlátozva nincs abban, hogy a kérelmező körülményeit illetően széles körű vizsgálódást
folytasson (az idézett törvényeken kívül: 113/2007. /V. 24./ Kormányrendelet 37. és 27. §-a).
39.

Kfv. III. 37.194/2009/3 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 94. §

Letelepedés engedélyezése körében a megélhetés igazolásra elegendő a KSH létminimum
érték közötti jövedelem szint is, ha a mérlegelés egyéb szempontjainak figyelembevételével a
stabil megélhetéshez ez elegendő.
40.

K3713509 (Kúria vagy LB)

41.
§

Kfv. IV. 37.580/2009/5 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 37. §; 1993. LXXXVI. Tv. 19.

A bevándorlási engedély iránti kérelem alapján indult eljárásban hamisított okirat csatolása –
a benne foglalt adat valóságtartalmától függetlenül – hamis adatközlésnek minősül.
42.
Kfv. II. 37.301/2009/6 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 2. §; 2001. XXXIX. Tv.
4. §; 2001. XXXIX. Tv. 86. §
Az érvényes útiokmánnyal nem rendelkező utast szállító vállalkozást – ellenőrzési
kötelezettségének elmulasztása miatt – közrendvédelmi bírsággal kell sújtani.
43.
Kfv. IV. 37.629/2010/4 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 19. §;
2007. II. Tv. 27. §; 2007. II. Tv. 28. §; 2007. II. Tv. 34. §
Az idegenrendészeti eljárásban is köti a hatóságot a kérelem, annak átminősítésére nincs
jogszabályi lehetősége.
44.
Kfv. II. 37.853/2009/8 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 164. §; 1952. III. Tv. 206. §;
1952. III. Tv. 336/A. §; 1952. III. Tv. 339/A. §
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A munkavállalási célú tartózkodás engedélyezésének feltétele, hogy a kérelmező a
foglalkoztatási jogviszonya fennálltát igazolja. Ennek hiánya a terhére róható. A
munkavállalás bizonyítása, a bizonyítékok mérlegelése.
45.
Kfv. III. 37.834/2009/4 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 1. §; 113/2007. Korm.
27. §; 2004. CXL. Tv. 36. §; 2004. CXL. Tv. 50. §; 2007. I. Tv. 8. §
A magyar állampolgár családtagjaként egy háztartásban élés idegenrendészeti ügyben az egy
lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel is rendelkező
személyek között állapítható meg.
46.
Kfv. III. 37.854/2009/4 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 1952. III. Tv. 221. §;
1952. III. Tv. 275. §; 1952. III. Tv. 339. §
A közigazgatási határozat jogszerűségét a meghozatalakor fennálló tények alapján lehet
vizsgálni. Felülvizsgálati eljárásban nincs helye bizonyításnak.
47.

Kfv. III. 37.855/2009/5 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 89. §

A tartózkodási engedélyről hozott döntést a jelen lévő ügyfél előtt általa értett nyelven közölni
kell, és ennek tényét a jegyzőkönyvben is fel kell tüntetni.
48.
Kfv. III. 37.856/2009/5 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 1. §; 113/2007. Korm.
27. §; 2004. CXL. Tv. 50. §; 2007. I. Tv. 8. §
Magyar állampolgár családtagjaként tartózkodási engedélyt az egy évet meghaladó egy
háztartásban élő harmadik ország állampolgára részére a közös lakásban bejelentett
lakóhellyel rendelkezés igazolása és egyéb a tényleges együttélést alátámasztó körülmények
vizsgálata alapján kell kiadni.
49.
Kfv. III. 37.925/2009/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 19. §;
2007. LXXX. Tv. 13. §; 2007. LXXX. Tv. 17. §
Az oltalmazott családtagjait a menekültek családtagjaival azonos feltételek mellett illeti meg a
család egységéhez való jog.
50.
§

Kfv. IV. 37.949/2009/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 29. §; 2007. CXLI. Tv. 5.

Harmadik országbeli állampolgár esetén a lakhatás igazolására az ingatlan-nyilvántartásban
lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlannal való használati jogosultság
fogadható el.
51.
Kfv. III. 37.006/2010/7 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 2007. I. Tv. 14. §;
2007. I. Tv. 5. §
Idegenrendészeti ügyben a 2007. évi I. törvény 14. § /2/ bekezdése biztosít hatáskört a
házasságkötés céljának /érdekházasság/ vizsgálatára. Téves jogalapon álló határozat hatályon
kívül helyezése.
52.
Kfv. IV. 37.090/2010/6 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 24. §; 2007. I. Tv. 1. §;
2007. I. Tv. 14. §; 2007. I. Tv. 2. §; 2007. I. Tv. 22. §
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Érdekházasságra utaló körülmények fennállta esetén az idegenrendészeti hatóság a
tartózkodási kártya kiállítását megtagadhatja (az idézett 113/2007. /V. 24./ Kormányrendelet
hivatkozott §-án kívül: 27. §).
53.

Kfv. II. 37.109/2010/3 (Kúria vagy LB) 1975. I. Tv. 9. §

A tartózkodási engedély meghosszabbítást kérelmező külföldi megélhetése nem fogadható el
biztosítottnak, ha e körben csupán a minimálbér meglétét tudja bizonyítani (az idézett 1952.
évi III. törvény hivatkozott §-án kívül: 339/B. §).
54.
Kfv. IV. 37.079/2010/5 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 22. §; 113/2007. Korm.
27. §; 2007. I. Tv. 8. §
Élettársi kapcsolatra alapozott tartózkodási kártya iránti kérelem esetén az idegenrendészeti
hatóság a jogszabályi keretek között teljes körű vizsgálódást jogosult folytatni.
55.
Kfv. III. 37.039/2010/3; Kfv. IV. 37.039/2010/6 (Kúria vagy LB) 1993. III. Tv. 4. §;
114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 1. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély benyújthatósága nem a tartózkodási engedély iránti kérelem
elbírálásától elkülönülő eljárás. A nem házastárs és nem élettárs szülők és gyermekeik, ha
együtt laknak, akkor egy családnak minősülnek a szociális ellátások szempontjából.
56.
Kfv. IV. 37.239/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv.
104. §; 2004. CXL. Tv. 105. §; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély benyújthatósága nem a tartózkodási engedély iránti kérelem
elbírálásától elkülönülő eljárás.
57.
Kfv. III. 37.076/2010/5 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007.
I. Tv. 22. §
Tartózkodási kártya kiállítása iránti eljárásban is vizsgálható a házastársak családi
életközösségének fennállása, ha a körülmények arra utalnak, hogy a tartózkodási jog
megszerzése érdekében létesítették.
58.
Kfv. II. 37.052/2010/5; Kfv. II. 37.052/2010/8 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv.
339/A. §; 1952. III. Tv. 206. §; 2003. CXXV. Tv. 19. §; 2003. CXXV. Tv. 8. §; 2004. CXL.
Tv. 50. §
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti elmarasztaláshoz elengedhetetlen a
védett tulajdonság és az állított hátrány közötti országi kapcsolat valószínűsítése. Ennek
hiánya a határozatot megalapozatlanná teszi. Letelepedési ügyben a gyermek támogatásának
értékelése a megélhetése szempontjából.
59.

Kfv. III. 37.124/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. I. Tv. 30. §

Tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelem benyújtásának feltételeinek vizsgálata nem önálló
közigazgatási eljárás tárgya.
60.

Kfv. III. 37.126/2010/5 (Kúria vagy LB) 1993. LV. Tv. 1. §; 526/1945. ME. 1. §

Délvidéki magyar származású személy a II. világháborút követően a délvidéki területek
visszacsatolásával magyar állampolgárságát elvesztette.
61.

Kfv. III. 37.125/2010/5 (Kúria vagy LB) 1993. LV. Tv. 11. §
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A Szerbia Köztársaság területén élő olyan személyek, akik magyar állampolgársága az 1941.
évi XX. törvénycikken alapult 1945 után Jugoszláv állampolgárok lettek.
62.
Kfv. III. 37.194/2010/4 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I. Tv. 15. §; 2007.
I. Tv. 22. §
A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem tárgyában indult eljárást az Szmtv. 14. § /2/
bekezdése alapján az "érdekházasság" ténye hivatalból vizsgálható.
63.
Kfv. IV. 37.257/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 29.
§; 2004. CXL. Tv. 33. §; 2004. CXL. Tv. 71. §; 2007. II. Tv. 30. §
A kivételes méltánylást érdemlő körülmény és a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem
összeköthetőségének kérdése.
64.
Kfv. III. 37.206/2010/4 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv.
19. §
Tartózkodási engedély belföldön történő méltányosságból történő benyújtásának elbírálása
nem önálló eljárás, az eljárás alatt az ideiglenes tartózkodási engedélyt ki kell adni.
65.
Kfv. III. 37.256/2010/4 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 1. §; 113/2007. Korm.
27. §; 2004. CXL. Tv. 136. §; 2004. CXL. Tv. 50. §
Háztartás fogalma idegenrendészeti ügyekben.
66.

Kfv. II. 37.051/2010/5 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 1952. III. Tv. 339/A. §

Letelepedési ügyben a gyermek támogatásának értékelése a megélhetés szempontjából.
67.
Kfv. II. 37.083/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 1952. III. Tv. 206.
§; 2004. CXL. Tv. 50. §
A jogszabály a családegyesítést olyan különös méltánylást érdemlő körülményként nevesíti,
amely a tartózkodási engedély iránti kérelem magyarországi előterjesztését megalapozza. Ha
a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a kérelmezőnek – sajátos élethelyzete miatt –
jelentős nehézséget jelentene a külföldi kérelmezés, a kérelmet szálláshelye szerinti
idegenrendészeti hatóságnál előterjesztheti. A kérelemben foglalt indokokat a hatóság
vizsgálja e körben beszerzett adatokat értékeli.
68.

Kfv. II. 37.103/2010/4 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339/A. §

A Pp. 339/A. §-a alapján a határozat törvényessége akkor vizsgálható, ha a tényállás teljes
körűen tisztázott volt és az értékelt tényekhez képest, a keresetben állított tény felmerülése
nem a hatóság eljárási hibájának eredménye.
69.
Kfv. II. 37.110/2010/10 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 1952. III. Tv. 213. §;
1952. III. Tv. 215. §; 2007. I. Tv. 14. §
Az érdekházasságra utaló körülmények fennállása esetén az idegenrendészeti hatóság a
tartózkodási kártya kiállítását megtagadhatja. A lakossági anyakönyvi kivonat a házasság
megkötésének tényét igazolja, azonban az érzelmi-gazdasági közösség tényleges fennállását
nem, azt a hatóság külön eljárásban vizsgálhatja.
70.

Kfv. II. 37.123/2010/6 (Kúria vagy LB) 147/2007. Korm. 47. §
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A tartózkodási engedély iránti kérelem magyarországi benyújtása esetén a kérelem
előterjesztőét megalapozó méltányossági körülmények nem vizsgálhatók külön eljárásban.
71.
(10)

Kkk. I. 37.127/2010/2 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 45. § (1); 1952. III. Tv. 326. §

A moszkvai 1945. január 20-i fegyverszüneti egyezmény alapján született jogszabályok
következtében az annexióra, a csehszlovák, jugoszláv és román területek Magyarországhoz
történt csatolásának hatályon kívül helyezése folytán az itt élők időlegesen (1941. április 11től) megszerzett magyar állampolgársága megszűnt (az idézett törvényeken kívül: 526/1945.
M. E. rendelet 1. §).
72.
Kfv. IV. 37.129/2010/5 (Kúria vagy LB) 1941. XX. Tv. 4. §; 1945. V. Tv. 2. §; 1948.
LX. Tv. 26. §; 1971. XXXIII. Tv. 61. §; 1993. LV. Tv. 11. §
A moszkvai 1945. január 20-i fegyverszüneti egyezmény alapján született jogszabályok
következtében az annexióra, a csehszlovák, jugoszláv és román területek Magyarországhoz
történt csatolásának hatályon kívül helyezése folytán az itt élők időlegesen (1941. április 11től) megszerzett magyar állampolgársága megszűnt (az idézett törvényeken kívül: 526/1945.
M.E. rendelet 1. §).
73.
Kfv. IV. 37.258/2010/4 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 24. §; 113/2007. Korm.
26. §; 113/2007. Korm. 27. §; 2007. I. Tv. 7. §; 2007. I. Tv. 8. §
Magyar állampolgár családtagjaként a tartózkodási engedélyezés szempontjai
74.

K3710110 (Kúria vagy LB)

75.

Kfv. III. 37.205/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 30. §

A tartózkodási engedély iránti kérelem és annak fényében, hogy azt a kérelmező
méltányolható okból az általános szabályoktól eltérő helyen előterjeszthesse egy eljárásban
kell elbírálnia.
76.
Kfv. III. 37.260/2010/4 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I. Tv. 15. §; 2007.
I. Tv. 2. §
Olyan személynek, aki ténylegesen nem családtag, mert csak az engedély megszerzése
érdekében kötött házasságot /érdekházasság/ a tartózkodási joga megszűnik.
77.
Kfv. III. 37.225/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 57. §; 2007. II. Tv. 13. §;
2007. II. Tv. 19. §; 2007. LXXX. Tv. 17. §
Az oltalmazottként elismert családtagot is oltalmazottnak kell tekinteni.
78.

Kfv. III. 37.406/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 30. §

Idegenrendészeti eljárásban a méltányossági körülmények vizsgálata.
79.
Kfv. II. 37.163/2010/7 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 1. §;
2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztése során egy eljárásban kell vizsgálni a
különös méltánylást érdemlő körülmények fennállását. Ez esetben az ideiglenes tartózkodásra
jogosító kártya kiadása nem tagadható meg. Eljárásjogi jogszabálysértés megállapításakor a
kérelem érdemi elbírálása körében nem lehet állást foglalni.
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Kfv. II. 37.193/2010/6 (Kúria vagy LB) 117/2007. Korm. 47. §

A tartózkodási engedély iránti kérelem belföldi benyújtásához szükséges méltányossági
feltételek megléte nem vizsgálható önálló hatósági eljárásban.
81.

Kfv. II. 37.202/2010/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 2007. II. Tv. 35. §

Amennyiben az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat a megélhetés körében okszerűen
mérlegelte, annak felülmérlegelésére felülvizsgálati eljárásban nincs lehetőség.
82.

Kfv. II. 37.203/2010/6 (Kúria vagy LB) 117/2007. Korm. 47. §

A tartózkodási engedély iránti kérelem belföldi benyújtásához szükséges méltányossági
feltételek megléte nem vizsgálható önálló hatósági eljárásban.
83.
Kfv. III. 37.041/2011/2 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 271. §; 1952. III. Tv. 273. §;
2007. LXXX. Tv. 68. §
A menedékjogról szóló törvény értelmében a bíróság eljárást befejező döntésével szemben
jogorvoslatnak nincs helye, ezért a felülvizsgálat is kizárt a jelen ügyben.
84.
Kfv. III. 37.445/2010/5 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 215. §; 2007. I. Tv. 14. §;
2007. I. Tv. 15. §
A bíróságnak a tartózkodási jog megszűnését megállapító közigazgatási határozatot a
keresetben megjelölt jogszabálysértés keretei között kell vizsgálnia.
85.

Kfv. III. 37.446/2010/7 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 37. §; 2007. I. Tv. 22. §

Érvényes útiokmány nélkül benyújtott tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmet el kell
utasítani.
86.
Kfv. III. 37.470/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv.
19. §; 2007. II. Tv. 30. §
"Méltányossági kérelem" megítélése idegenrendészeti ügyben
87.
Kfv. IV. 37.471/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 1.
§; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2004. CXL. Tv. 33. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelemtől nem választható el a benyújtására lehetőséget adó
méltányossági kérelem elbírálása.
88.
Kfv. IV. 37.490/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 1.
§; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély magyarországi benyújtásához szükséges méltányossági feltételek
fennállta nem bírálható el külön előzetes eljárásban.
89.
Kfv. III. 37.525/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 44. §; 114/2007. Korm.
45. §; 2004. CXL. Tv. 13. §; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedélyt és a beadásoknak helyszínére vonatkozó méltányossági kérelmet egy
eljárásban kell elbírálni.
90.
Kfv. III. 37.526/2010/4 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 164. §; 1952. III. Tv. 206. §;
1952. III. Tv. 221. §; 1952. III. Tv. 339. §
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Bizonyítási kérdések idegenrendészeti ügyben.
91.
Kfv. III. 37.555/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 44. §; 2004. CXL. Tv.
13. §; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2004. CXL. Tv. 20. §; 2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedélyt és a beadás helyszínére vonatkozó méltányossági kérelmet egy
eljárásban kell elbírálni.
92.

Kfv. IV. 37.586/2010/4 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 11. §

A házasság jogerős felbontását megelőzően fennmaradó tartózkodási engedély kiadásának –
erre hivatkozással – nincs helye.
93.

Kfv. VI. 37.472/2010/6 (Kúria vagy LB) §

A méltányossági kérelem, a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem egy eljárásban
történő elbírálása kötelező, ha külön eljárást a Harmtv. és a Vhr. nem tesz lehetővé. A Ket.
mögöttes szabály.
94.
Kfv. III. 37.626/2010/5 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I. Tv. 15. §; 2007.
I. Tv. 22. §
Érdekházasság megítélése abban az esetben, ha a másodfokú idegenrendészeti eljárás alatt
kerül sor a házasságkötésre.
95.
Kfv. IV. 37.407/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 1.
§; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelem nem kezelhető a magyarországi benyújtását
megalapozó kivételes méltányosság fennálltának megállapítására irányuló kérelemtől külön
választva.
96.

Kfv. IV. 37.625/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 30. §

A tartózkodási engedély iránti kérelem a kivételes méltányosságból hazánkban történő
benyújtásra irányuló kérelemmel együttesen bírálandó el.
97.

Kfv. IV. 37.719/2010/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 1952. III. Tv. 339. §

A bizonyítékok okszerű, logikus értékelése esetén felülmérlegelésre nincs mód a
felülvizsgálati eljárásban.
98.
Kfv. IV. 37.947/2010/3 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I.
Tv. 15. §; 2007. I. Tv. 3. §; 2007. I. Tv. 7. §
A tartózkodási kártya kiállítása során az idegenrendészeti hatóság a magyar állampolgárral
kötött házasság körülményeit vizsgálhatja, és mérlegelési jogkörében dönt (az idézett
törvényen kívül: 133/2007. 133/2007. /V. 24./ Kormányrendelet 23. §-a, 1952. évi III. törvény
339/B. §-a).
99.

Kfv. III. 37.940/2010/4 (Kúria vagy LB) 2004. CXL. Tv. 50. §; 2007. I. Tv. 14. §

Érdekházasság vizsgálata idegenrendészeti ügyekben.
100. Kfv. IV. 37.892/2010/5 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I.
Tv. 2. §; 2007. I. Tv. 22. §; 2007. I. Tv. 8. §
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A tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelem alapján folytatott eljárásban az idegenrendészeti
hatóság jogosult vizsgálni a házasságkötés körülményeit, a külföldi és magyar házastársa
kapcsolatát (az idézett törvényen kívül: 113/2007. /V. 24./ Kormányrendelet 24. §).
101. Kfv. III. 38.014/2010/7; Kfv. III. 38.014/2010/8 (Kúria vagy LB) 114/2008. Korm.
47. §; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 18. §; 1952. III. Tv. 339. §; 2006. CXXXII. Tv.
51. §
Idegenrendészeti eljárásban nincs önálló eljárás megindítását méltányosságból engedélyező
eljárás. A kórház területi ellátási kötelezettségének megváltoztatásáról hozott közigazgatási
határozatban a mérlegelés szempontjait részletesen ki kell fejteni.
102. Kfv. III. 38.091/2010/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 17. §;
2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedély visszavonásának van helye hamis, illetve valótlan lakcím adat
szolgáltatása esetén a tartózkodási engedély megszerzése iránti eljárásban.
103. Kfv. III. 38.094/2010/6 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 17. §;
2007. II. Tv. 28. §
Hamis, illetve valótlan lakcím adatszolgáltatása tartózkodási engedély megszerzése érdekében
a tartózkodási engedély visszavonásának következményével jár.
104. Kfv. IV. 38.122/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 29.
§; 2004. CXL. Tv. 33. §; 2004. CXL. Tv. 71. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelem hazai benyújtásának vizsgálata
105.

Kfv. VI. 39.271/2010/5 (Kúria vagy LB) 2003. CXXIX. Tv. 334. §

A Kbt. 334. § /1/ bekezdése szerinti hivatalbóli eljárási kötelezettség az abban a jogorvoslati
szakaszban vizsgálható és észlelt jogszabálysértésre terjed ki, amely a hatóság tudomására
jutott. Korábbi jogorvoslati szakaszra tartozó kérdéseket a hatóság nem vizsgálhat.
106.

Kfv. III. 38.164/2010/7 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 18. §

Idegenrendészeti ügyben a méltányossági feltételek vizsgálata a tartózkodási engedély
megadása iránti eljárástól elkülönülő eljárásban való vizsgálata 2010. december 24-éig az ügy
érdemére kiható eljárási szabálysértés.
107. Kfv. IV. 37.086/2011/4 (Kúria vagy LB) 133/2007. Korm. 23. §; 133/2007. Korm.
24. §; 1952. III. Tv. 339. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I. Tv. 15. §
A tartózkodási kártya kiállítása során az idegenrendészeti hatóság a magyar állampolgárral
kötött házasság körülményeit vizsgálhatja, és mérlegelési jogkörében dönt.
108. Kfv. IV. 38.148/2010/3 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I.
Tv. 2. §; 2007. I. Tv. 22. §; 2007. I. Tv. 7. §
A tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárásban az alperes jogszerűen vizsgálhatja a
jogosultság megszűnésének eseteit (a hivatkozott törvényen kívül: 113/2007. /V. 24./
Kormányrendelet 24. §).
109. Kfv. IV. 37.089/2011/5 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I.
Tv. 15. §
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A házastárs külföldi munkavállalása nem eredményezi automatikusan a házastársi
életközösség megszűnését.
110. Kfv. III. 37.030/2011/4 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 2. §; 2007. I.
Tv. 7. §; 1952. IV. Tv. 72. §
A szülői felügyeleti joggal rendelkező nem magyar állampolgár családtagi minőségének a
megítélésén a tartózkodási kártya kiadása során nem változtat az a körülmény, hogy nem él
közös háztartásban a gyermekével.
111.

K3749011 (Kúria vagy LB)

112.

Kfv. III. 37.065/2011/5 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 2004. CXL. Tv. 50. §

Érvényes útlevél adattartamát bizonyítási eljárás keretében kell megdönteni.
113.

K3704811 (Kúria vagy LB)

114.

Kfv. IV. 37.112/2011/3 (Kúria vagy LB) 2007. 2. Tv. 13. §; 2007. 2. Tv. 18. §

A tartózkodási engedély körében szolgáltatott valótlan adatközlés a már megadott engedély
visszavonásának kötelezettségét teremti meg.
115. Kfv. III. 37.132/2011/3 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 37. §; 2004. CXL. Tv. 54. §;
2004. CXL. Tv. 51. §
Hamis adatszolgáltatás megítélése idegenrendészeti eljárásban.
116.
a/)

Kfv. IV. 37.225/2011/4 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 33. § (1); 2007. II. Tv. 35. § (1

A nemzeti letelepedési engedély megadásához előírt feltételek fennálltát a kérelmező köteles
bizonyítani.
117.

Kfv. III. 37.347/2011/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 221. § (1)

Az az ítélet amely nem az alperesi határozat által alkalmazott jogszabályok alapján bírálja el
az ügyet, felülvizsgálatra alkalmatlan.
118. Kfv. IV. 37.188/2011/6 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. § (1); 2007. I. Tv. 2. §; 2007.
I. Tv. 14. § (1); 2007. I. Tv. 15. § (1); 2007. I. Tv. 15. § (3)
A házassági életközösség hiánya vagy formális volta megalapozza a tartózkodási kártya
kiállítása iránti kérelem elutasítását.
119. Kfv. III. 37.541/2011/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 19. § (1); 114/2007. Korm.
29. § (5)
Tartózkodási engedély meghosszabbítása.
120.

Kfv. III. 37.542/2011/9 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 18. § (1)

Idegenrendészeti eljárásban a kérelmező céllal benyújtott valós tartalmú hamisított okirat nem
ad alapot a tartózkodási engedély megtagadására, ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy az
okirat hamisított voltáról nem tudott.
121. Kfv. III. 37.539/2011/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 19. § (1); 114/2007. Korm.
29. § (5)
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Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedély kiadásának feltételei.
122. Kfv. III. 37.524/2011/6 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 33. § (1); 114/2007. Korm.
95. § (1); 114/2007. Korm. 95. § (2)
A nemzeti letelepedési engedély megadásának feltételei körében a letelepedni szándékozó
családtagokat is értékelni kell.
123. Kfv. II. 37.566/2011/6 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. § (1); 2007. I. Tv. 7. § (2);
2007. I. Tv. 7. § (3); 2007. I. Tv. 2. §; 2007. I. Tv. 14. §
A tartózkodási jogosultság nem alapulhat a körülmények részletes vizsgálata nélkül azon a
tényen, hogy a külföldinek magyar állampolgártól gyermeke született.
124. Kfv. II. 37.373/2011/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. § (1); 2007. II. Tv. 18. §
(1); 2007. II. Tv. 88. § (2); 114/2007. Korm. 57. § (3); 114/2007. Korm. 31. §; 114/2007.
Korm. 33. §; 114/2007. Korm. 47. §
A tartózkodási engedély benyújtottsága időpontjának megállapítása.
125. Kfv. II. 37.374/2011/8 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. § (1); 2007. II. Tv. 18. §
(1); 2007. II. Tv. 88. § (2); 114/2007. Korm. 57. § (3); 114/2007. Korm. 31. §; 114/2007.
Korm. 33. §; 114/2007. Korm. 47. §
A tartózkodási engedély benyújtottsága időpontjának megállapítása.
126. Kfv. II. 37.590/2011/8 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. § (1); 2007. II. Tv. 18. §
(1); 114/2007. Korm. 29. § (1); 114/2007. Korm. 29. § (5); 114/2007. Korm. 29. § (6);
114/2007. Korm. 29. § (7)
A 3. országbeli állampolgár akkor rendelkezik az itt tartózkodáshoz szükséges anyagi
fedezettel, ha ő maga, vagy családtagja jövedelméből vagy vagyonából a megélhetését,
lakhatását, kiutazását, egészségügyi ellátását biztosítani tudja.
127. Kfv. III. 37.694/2011/6 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. § (1); 2007. I. Tv. 2. § (b);
1952. IV. Tv. 72. § (1)
I. A családi kapcsolat a gyermek születésével jön létre, gyermek és szülő viszonyában a
tartózkodási jog megszerzése érdekében történt "kapcsolatlétesítés" nem értelmezhető. A
gyermek születése egy biológiai folyamat eredménye, ami közvetve sem azonosítható a
tartózkodási jog megszerzésének céljával elkövetett mesterséges magatartással, az
érdekházassággal vagy a névleges örökbefogadással. II. Az alperes a joggal való visszaélést a
gyermek és szülő viszonyában kizárólag e viszony hiányának bizonyításával tudja igazolni, ez
jogszabályok téves értelmezésével nem pótolható.
128.

Kfv. III. 37.148/2012/7 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 229. § (1)

A keresettel érvényesített jog tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy ugyanabból a
tényalapból származó ugyanazon jog iránt, ugyanazon felek egymás ellen új keresetet
indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá
tehessék (anyagi jogerő). A bíróságnak az igény jogerősen elbírált voltát, a res iudicata-t
hivatalból kell figyelembe vennie. Az anyagi jogerő az adott határozattal érintett tárgyi és
személyi körben áll be. Tárgyi értelemben vett jogerő akkor állapítható meg, ha a már elbírált
és érvényesíteni kívánt igény jogi és ténybeli alapja azonos.
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129. Kfv. II. 37.007/2012/8 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 2. §; 2007. I.
Tv. 14. § (3); 113/2007. Korm. 26. § (2)
A tartózkodási kártya kiadása magyar állampolgár gyermek születésére tekintettel.
130. Kfv. III. 37.269/2012/10 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 8. § (1); 1952. III. Tv. 206. §;
38/2004. EK. 3. Cikk.
A tartózkodási kártya kiadását igénylő bizonyítani köteles a jogszabályi feltételek fennálltát,
ha családtagként kér engedélyezést. A hatóság mérlegelési jogkörében dönt.
131.

K3704412 (Kúria vagy LB)

132. Kfv. III. 37.418/2012/5 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 2. §; 2007. I.
Tv. 14. §
Idegenrendészeti ügyben teljes hatályú apai elismerés esetén nem kötelező az együttélés.
133. Kfv. II. 37.202/2012/6 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. § (1); 2007. I. Tv. 2. §; 2007.
I. Tv. 7. § (2); 2007. I. Tv. 7. § (3); 2007. I. Tv. 14. § (2); 2007. I. Tv. 14. § (3); 2007. I. Tv.
15. §; 2007. I. Tv. 22. §; 2004. CXL. Tv. 65. § (4); 2004. CXL. Tv. 72. §
A közigazgatási eljárásban, a hiánypótlási határidő letelte előtt meghozott határozat ez okból
olyan súlyos eljárási hibában szenved, amely miatt hatályon kívül helyezése indokolt. Az a
tény, hogy külföldinek magyar állampolgár gyermeke született, önmagában - részletes
vizsgálat nélkül - nem elegendő indok a tartózkodási jog megszerzéséhez.
134. Kfv. III. 37.528/2012/4 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 29. §;
2007. II. Tv. 43. §; 2007. LXXX. Tv. 1. §; 2007. LXXX. Tv. 5. §; 2007. LXXX. Tv. 54. §
Az ismételt menekültkénti elismerést kérelmezőt nem illeti meg a kérelem elbírálásáig a
humanitárius tartózkodási jog.
135.

Kfv. II. 39.324/2005/6 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 23. §

Hamis adat vagy tényközlése esetén a tartózkodási engedély visszavonható.
136.
2. §

Kfv. III. 37.350/2008/5 (Kúria vagy LB) 170/2001. Korm. 19. §; 2001. XXXIX. Tv.

Az a kérdés, hogy az útlevelet érvényes úti okmánynak lehet-e tekinteni, szakértői kérdés,
amit - ellentétes tartalmú igazolások megléte esetén - nem lehet olyan, büntetőeljárásban
beszerzett szakvéleményre alapozni, amelynek alapján a nyomozást megszüntették.
137. Kfv. III. 38.091/2010/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 17. §;
2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedély visszavonásának van helye hamis, illetve valótlan lakcím adat
szolgáltatása esetén a tartózkodási engedély megszerzése iránti eljárásban.
138. Kfv. III. 38.094/2010/6 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 17. §;
2007. II. Tv. 28. §
Hamis, illetve valótlan lakcím adatszolgáltatása tartózkodási engedély megszerzése érdekében
a tartózkodási engedély visszavonásának következményével jár.
139.

Kfv. III. 37.065/2011/5 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 2004. CXL. Tv. 50. §
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Érvényes útlevél adattartamát bizonyítási eljárás keretében kell megdönteni.
140.

Kfv. IV. 37.112/2011/3 (Kúria vagy LB) 2007. 2. Tv. 13. §; 2007. 2. Tv. 18. §

A tartózkodási engedély körében szolgáltatott valótlan adatközlés a már megadott engedély
visszavonásának kötelezettségét teremti meg.
141.

Kfv. III. 37.542/2011/9 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 18. § (1)

Idegenrendészeti eljárásban a kérelmező céllal benyújtott valós tartalmú hamisított okirat nem
ad alapot a tartózkodási engedély megtagadására, ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy az
okirat hamisított voltáról nem tudott.
142. Kfv. II. 39.240/2006/10 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 12. §; 2001. XXXIX.
Tv. 17. §; 2001. XXXIX. Tv. 4. §
Érvénytelen beutazási vízummal az országban jogszerűen nem lehet tartózkodni.
143.

Kfv. II. 39.019/2007/8 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 1957. IV. Tv. 2. §

Csak a határozathozatalkor fennálló tények alapján vizsgálható a határozat törvényessége.
144.

Kfv. II. 39.098/2007/5 (Kúria vagy LB) 2001. XXXIX. Tv. 18. §

A kérelmezőnek kell bizonyítania a megélhetése biztosítottságát letelepedési ügyben.
145. Kfv. II. 39.201/2008/7 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 29. §; 114/2007. Korm.
39. §; 1952. III. Tv. 339/A. §; 2007. II. Tv. 20. §
A jövedelemszerzési célból a kért tartózkodási engedély iránti kérelem a három hónapot
meghaladó anyagi fedezet hiányában jogszerűen elutasítható. Az üzleti terv nem alkalmas a
megfelelő anyagi fedezet igazolására, az a tartózkodási célt igazolhatja.
146.
2. §

Kfv. III. 37.350/2008/5 (Kúria vagy LB) 170/2001. Korm. 19. §; 2001. XXXIX. Tv.

Az a kérdés, hogy az útlevelet érvényes úti okmánynak lehet-e tekinteni, szakértői kérdés,
amit – ellentétes tartalmú igazolások megléte esetén – nem lehet olyan, büntetőeljárásban
beszerzett szakvéleményre alapozni, amelynek alapján a nyomozást megszüntették.
147.

Kfv. II. 37.073/2009/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 1952. III. Tv. 339. §

A bizonyítékok okszerű, logikus értékelése esetén felülmérlegelésre nincs mód a
felülvizsgálati eljárásban.
148. Kfv. IV. 37.389/2009/3 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 29. §; 1952. III. Tv.
339/B. §; 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedély meghosszabbítása tárgyában az idegenrendészeti hatóság mérlegelési
jogkörében dönt.
149.

K3713509 (Kúria vagy LB)

150. Kfv. IV. 37.629/2010/4 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 19. §;
2007. II. Tv. 27. §; 2007. II. Tv. 28. §; 2007. II. Tv. 34. §
Az idegenrendészeti eljárásban is köti a hatóságot a kérelem, annak átminősítésére nincs
jogszabályi lehetősége.
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151. Kfv. II. 37.853/2009/8 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 164. §; 1952. III. Tv. 206. §;
1952. III. Tv. 336/A. §; 1952. III. Tv. 339/A. §
A munkavállalási célú tartózkodás engedélyezésének feltétele, hogy a kérelmező a
foglalkoztatási jogviszonya fennálltát igazolja. Ennek hiánya a terhére róható. A
munkavállalás bizonyítása, a bizonyítékok mérlegelése.
152.

Kfv. III. 37.855/2009/5 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 89. §

A tartózkodási engedélyről hozott döntést a jelen lévő ügyfél előtt általa értett nyelven közölni
kell, és ennek tényét a jegyzőkönyvben is fel kell tüntetni.
153. Kfv. III. 37.856/2009/5 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 1. §; 113/2007. Korm.
27. §; 2004. CXL. Tv. 50. §; 2007. I. Tv. 8. §
Magyar állampolgár családtagjaként tartózkodási engedélyt az egy évet meghaladó egy
háztartásban élő harmadik ország állampolgára részére a közös lakásban bejelentett
lakóhellyel rendelkezés igazolása és egyéb a tényleges együttélést alátámasztó körülmények
vizsgálata alapján kell kiadni.
154.
§

Kfv. IV. 37.949/2009/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 29. §; 2007. CXLI. Tv. 5.

Harmadik országbeli állampolgár esetén a lakhatás igazolására az ingatlan- nyilvántartásban
lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlannal való használati jogosultság
fogadható el.
155. Kfv. III. 37.006/2010/7 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339. §; 2007. I. Tv. 14. §;
2007. I. Tv. 5. §
Idegenrendészeti ügyben a 2007. évi I. törvény 14. § /2/ bekezdése biztosít hatáskört a
házasságkötés céljának /érdekházasság/ vizsgálatára. Téves jogalapon álló határozat hatályon
kívül helyezése.
156. Kfv. IV. 37.090/2010/6 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 24. §; 2007. I. Tv. 1. §;
2007. I. Tv. 14. §; 2007. I. Tv. 2. §; 2007. I. Tv. 22. §
Érdekházasságra utaló körülmények fennállta esetén az idegenrendészeti hatóság a
tartózkodási kártya kiállítását megtagadhatja (az idézett 113/2007. /V. 24./ Kormányrendelet
hivatkozott §-án kívül: 27. §).
157.

Kfv. II. 37.109/2010/3 (Kúria vagy LB) 1975. I. Tv. 9. §

A tartózkodási engedély meghosszabbítást kérelmező külföldi megélhetése nem fogadható el
biztosítottnak, ha e körben csupán a minimálbér meglétét tudja bizonyítani (az idézett 1952.
évi III. törvény hivatkozott §-án kívül: 339/B. §).
158. Kfv. III. 37.039/2010/3; Kfv. IV. 37.039/2010/6 (Kúria vagy LB) 1993. III. Tv. 4. §;
114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 1. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély benyújthatósága nem a tartózkodási engedély iránti kérelem
elbírálásától elkülönülő eljárás. A nem házastárs és nem élettárs szülők és gyermekeik, ha
együtt laknak, akkor egy családnak minősülnek a szociális ellátások szempontjából.
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159. Kfv. III. 37.076/2010/5 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007.
I. Tv. 22. §
Tartózkodási kártya kiállítása iránti eljárásban is vizsgálható a házastársak családi
életközösségének fennállása, ha a körülmények arra utalnak, hogy a tartózkodási jog
megszerzése érdekében létesítették.
160. Kfv. IV. 37.148/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 1.
§; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2004. CXL. Tv. 71. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújthatóságának vizsgálata nem külön eljárás, azt a
tartózkodási engedélyezési eljárásban kell megvizsgálni.
161.

Kfv. III. 37.124/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. I. Tv. 30. §

Tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelem benyújtásának feltételeinek vizsgálata nem önálló
közigazgatási eljárás tárgya.
162.

Kfv. III. 37.166/2010/5 (Kúria vagy LB) 2004. CXL. Tv. 20. §; 2007. II. Tv. 18. §

Idegenrendészeti ügyben a tartózkodási engedély méltányossági alapon történő benyújtása
méltányossági feltételeinek fennállta – 2010. április 1-jéig – külön eljárásban nem volt
vizsgálható, ez alapján a kérelmet elutasítani nem lehetett.
163. Kfv. III. 37.194/2010/4 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I. Tv. 15. §; 2007.
I. Tv. 22. §
A tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem tárgyában indult eljárást az Szmtv. 14. § /2/
bekezdése alapján az "érdekházasság" ténye hivatalból vizsgálható.
164. Kfv. IV. 37.257/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 29.
§; 2004. CXL. Tv. 33. §; 2004. CXL. Tv. 71. §; 2007. II. Tv. 30. §
A kivételes méltánylást érdemlő körülmény és a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem
összeköthetőségének kérdése.
165. Kfv. III. 37.206/2010/4 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv.
19. §
Tartózkodási engedély belföldön történő méltányosságból történő benyújtásának elbírálása
nem önálló eljárás, az eljárás alatt az ideiglenes tartózkodási engedélyt ki kell adni.
166. Kfv. III. 37.256/2010/4 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 1. §; 113/2007. Korm.
27. §; 2004. CXL. Tv. 136. §; 2004. CXL. Tv. 50. §
Háztartás fogalma idegenrendészeti ügyekben.
167. Kfv. II. 37.083/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 1952. III. Tv. 206.
§; 2004. CXL. Tv. 50. §
A jogszabály a családegyesítést olyan különös méltánylást érdemlő körülményként nevesíti,
amely a tartózkodási engedély iránti kérelem magyarországi előterjesztését megalapozza. Ha
a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a kérelmezőnek - sajátos élethelyzete miatt jelentős nehézséget jelentene a külföldi kérelmezés, a kérelmet szálláshelye szerinti
idegenrendészeti hatóságnál előterjesztheti. A kérelemben foglalt indokokat a hatóság
vizsgálja e körben beszerzett adatokat értékeli.
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Kfv. II. 37.103/2010/4 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 339/A. §

A Pp. 339/A.§ alapján a határozat törvényessége akkor vizsgálható, ha a tényállás teljes
körűen tisztázott volt és az értékelt tényekhez képest, a keresetben állított tény felmerülése
nem a hatóság eljárási hibájának eredménye.
169.

Kfv. II. 37.123/2010/6 (Kúria vagy LB) 147/2007. Korm. 47. §

A tartózkodási engedély iránti kérelem magyarországi benyújtása esetén a kérelem
előterjesztőét megalapozó méltányossági körülmények nem vizsgálhatók külön eljárásban.
170. Kfv. IV. 37.258/2010/4 (Kúria vagy LB) 113/2007. Korm. 24. §; 113/2007. Korm.
26. §; 113/2007. Korm. 27. §; 2007. I. Tv. 7. §; 2007. I. Tv. 8. §
Magyar állampolgár családtagjaként a tartózkodási engedélyezés szempontjai
171.

Kfv. III. 37.205/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 30. §

A tartózkodási engedély iránti kérelem és annak fényében, hogy azt a kérelmező
méltányolható okból az általános szabályoktól eltérő helyen előterjeszthesse egy eljárásban
kell elbírálnia.
172. Kfv. III. 37.260/2010/4 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I. Tv. 15. §; 2007.
I. Tv. 2. §
Olyan személynek, aki ténylegesen nem családtag, mert csak az engedély megszerzése
érdekében kötött házasságot /érdekházasság/ a tartózkodási joga megszűnik.
173. Kfv. III. 37.225/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 57. §; 2007. II. Tv. 13. §;
2007. II. Tv. 19. §; 2007. LXXX. Tv. 17. §
Az oltalmazottként elismert családtagot is oltalmazottnak kell tekinteni.
174.

Kfv. III. 37.406/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 30. §

Idegenrendészeti eljárásban a méltányossági körülmények vizsgálata.
175. Kfv. II. 37.163/2010/7 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 1. §;
2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztése során egy eljárásban kell vizsgálni a
különös méltánylást érdemlő körülmények fennállását. Ez esetben az ideiglenes tartózkodásra
jogosító kártya kiadása nem tagadható meg. Eljárásjogi jogszabálysértés megállapításakor a
kérelem érdemi elbírálása körében nem lehet állást foglalni.
176.

Kfv. II. 37.193/2010/6 (Kúria vagy LB) 117/2007. Korm. 47. §

A tartózkodási engedély iránti kérelem belföldi benyújtásához szükséges méltányossági
feltételek megléte nem vizsgálható önálló hatósági eljárásban.
177. Kfv. II. 37.212/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 1. §;
2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelem előterjesztése során, egy eljárásban kell vizsgálni a
különös méltánylást érdemlő körülmények fennálltát. Ez esetben az ideiglenes tartózkodásra
jogosító kártya kiadása nem támadható meg. Eljárásjogi jogszabálysértés megállapításakor a
kérelem érdemi elbírálása körében nem lehet állást foglalni.
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178. Kfv. III. 37.445/2010/5 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 215. §; 2007. I. Tv. 14. §;
2007. I. Tv. 15. §
A bíróságnak a tartózkodási jog megszűnését megállapító közigazgatási határozatot a
keresetben megjelölt jogszabálysértés keretei között kell vizsgálnia.
179. Kfv. III. 37.470/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv.
19. §; 2007. II. Tv. 30. §
"Méltányossági kérelem" megítélése idegenrendészeti ügyben
180. Kfv. IV. 37.471/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 1.
§; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2004. CXL. Tv. 33. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelemtől nem választható el a benyújtására lehetőséget adó
méltányossági kérelem elbírálása.
181. Kfv. IV. 37.490/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 1.
§; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély magyarországi benyújtásához szükséges méltányossági feltételek
fennállta nem bírálható el külön előzetes eljárásban.
182. Kfv. IV. 37.507/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 29. §; 2004. CXL. Tv. 32.
§; 2004. CXL. Tv. 72. §; 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedély meghosszabbítására irányuló eljárás során a külföldi köteles
bizonyítani a jogszabályi feltételek fennálltát.
183. Kfv. III. 37.525/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 44. §; 114/2007. Korm.
45. §; 2004. CXL. Tv. 13. §; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedélyt és a beadásoknak helyszínére vonatkozó méltányossági kérelmet egy
eljárásban kell elbírálni.
184. Kfv. III. 37.555/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 44. §; 2004. CXL. Tv.
13. §; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2004. CXL. Tv. 20. §; 2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedélyt és a beadás helyszínére vonatkozó méltányossági kérelmet egy
eljárásban kell elbírálni.
185.

Kfv. VI. 37.472/2010/6 (Kúria vagy LB) §

A méltányossági kérelem, a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelem egy eljárásban
történő elbírálása kötelező, ha külön eljárást a Harmtv. és a Vhr. nem tesz lehetővé. A Ket.
mögöttes szabály.
186. Kfv. IV. 37.407/2010/6 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 1.
§; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelem nem kezelhető a magyarországi benyújtását
megalapozó kivételes méltányosság fennálltának megállapítására irányuló kérelemtől külön
választva.
187.

Kfv. IV. 37.719/2010/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 206. §; 1952. III. Tv. 339. §
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A bizonyítékok okszerű, logikus értékelése esetén felülmérlegelésre nincs mód a
felülvizsgálati eljárásban.
188. Kfv. IV. 37.947/2010/3 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I.
Tv. 15. §; 2007. I. Tv. 3. §; 2007. I. Tv. 7. §
A tartózkodási kártya kiállítása során az idegenrendészeti hatóság a magyar állampolgárral
kötött házasság körülményeit vizsgálhatja, és mérlegelési jogkörében dönt (az idézett
törvényen kívül: 133/2007. 133/2007. /V. 24./ Kormányrendelet 23. §-a, 1952. évi III. törvény
339/B. §-a).
189.

Kfv. III. 37.940/2010/4 (Kúria vagy LB) 2004. CXL. Tv. 50. §; 2007. I. Tv. 14. §

Érdekházasság vizsgálata idegenrendészeti ügyekben.
190. Kfv. IV. 37.892/2010/5 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I.
Tv. 2. §; 2007. I. Tv. 22. §; 2007. I. Tv. 8. §
A tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelem alapján folytatott eljárásban az idegenrendészeti
hatóság jogosult vizsgálni a házasságkötés körülményeit, a külföldi és magyar házastársa
kapcsolatát (az idézett törvényen kívül: 113/2007. /V. 24./ Kormányrendelet 24. §).
191. Kfv. III. 38.014/2010/7; Kfv. III. 38.014/2010/8 (Kúria vagy LB) 114/2008. Korm.
47. §; 2004. CXL. Tv. 19. §; 2007. II. Tv. 18. §; 1952. III. Tv. 339. §; 2006. CXXXII. Tv.
51. §
Idegenrendészeti eljárásban nincs önálló eljárás megindítását méltányosságból engedélyező
eljárás. A kórház területi ellátási kötelezettségének megváltoztatásáról hozott közigazgatási
határozatban a mérlegelés szempontjait részletesen ki kell fejteni.
192. Kfv. III. 38.091/2010/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 17. §;
2007. II. Tv. 18. §
A tartózkodási engedély visszavonásának van helye hamis, illetve valótlan lakcím adat
szolgáltatása esetén a tartózkodási engedély megszerzése iránti eljárásban.
193. Kfv. III. 38.094/2010/6 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 17. §;
2007. II. Tv. 28. §
Hamis, illetve valótlan lakcím adatszolgáltatása tartózkodási engedély megszerzése érdekében
a tartózkodási engedély visszavonásának következményével jár.
194. Kfv. IV. 38.122/2010/5 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2004. CXL. Tv. 29.
§; 2004. CXL. Tv. 33. §; 2004. CXL. Tv. 71. §; 2007. II. Tv. 30. §
A tartózkodási engedély iránti kérelem hazai benyújtásának vizsgálata
195.

Kfv. III. 38.164/2010/7 (Kúria vagy LB) 114/2007. Korm. 47. §; 2007. II. Tv. 18. §

Idegenrendészeti ügyben a méltányossági feltételek vizsgálata a tartózkodási engedély
megadása iránti eljárástól elkülönülő eljárásban való vizsgálata 2010. december 24-éig az ügy
érdemére kiható eljárási szabálysértés.
196. Kfv. IV. 38.148/2010/3 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. §; 2007. I. Tv. 14. §; 2007. I.
Tv. 2. §; 2007. I. Tv. 22. §; 2007. I. Tv. 7. §
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A tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárásban az alperes jogszerűen vizsgálhatja a
jogosultság megszűnésének eseteit (a hivatkozott törvényen kívül: 113/2007. /V. 24./
Kormányrendelet 24. §).
197.

Kfv. IV. 37.112/2011/3 (Kúria vagy LB) 2007. 2. Tv. 13. §; 2007. 2. Tv. 18. §

A tartózkodási engedély körében szolgáltatott valótlan adatközlés a már megadott engedély
visszavonásának kötelezettségét teremti meg.
198.
a/)

Kfv. IV. 37.225/2011/4 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 33. § (1); 2007. II. Tv. 35. § (1

A nemzeti letelepedési engedély megadásához előírt feltételek fennálltát a kérelmező köteles
bizonyítani.
199.

Kfv. III. 37.347/2011/6 (Kúria vagy LB) 1952. III. Tv. 221. § (1)

Az az ítélet, amely nem az alperesi határozat által alkalmazott jogszabályok alapján bírálja el
az ügyet, felülvizsgálatra alkalmatlan.
200. Kfv. III. 37.541/2011/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 19. § (1); 114/2007. Korm.
29. § (5)
Tartózkodási engedély meghosszabbítása.
201.

Kfv. III. 37.542/2011/9 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 18. § (1)

Idegenrendészeti eljárásban a kérelmező céllal benyújtott valós tartalmú hamisított okirat nem
ad alapot a tartózkodási engedély megtagadására, ha a kérelmező bizonyítani tudja, hogy az
okirat hamisított voltáról nem tudott.
202. Kfv. III. 37.539/2011/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 19. § (1); 114/2007. Korm.
29. § (5)
Családi együttélés biztosítása céljából tartózkodási engedély kiadásának feltételei.
203.

Kfv. III. 37.598/2011/5 (Kúria vagy LB) 2007. I. Tv. 1. § (1); 2007. I. Tv. 14. § (2)

A hatóság nem hivatkozhat közvetlenül irányelvre - magyar jogszabállyal ellentétesen - annak
érdekében, hogy az ügyfélre nézve kötelezettséget állapítson meg.
204. Kfv. II. 37.373/2011/7 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. § (1); 2007. II. Tv. 18. §
(1); 2007. II. Tv. 88. § (2); 114/2007. Korm. 57. § (3); 114/2007. Korm. 31. §; 114/2007.
Korm. 33. §; 114/2007. Korm. 47. §
A tartózkodási engedély benyújtottsága időpontjának megállapítása.
205. Kfv. II. 37.374/2011/8 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. § (1); 2007. II. Tv. 18. §
(1); 2007. II. Tv. 88. § (2); 114/2007. Korm. 57. § (3); 114/2007. Korm. 31. §; 114/2007.
Korm. 33. §; 114/2007. Korm. 47. §
A tartózkodási engedély benyújtottsága időpontjának megállapítása.
206. Kfv. II. 37.590/2011/8 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. § (1); 2007. II. Tv. 18. §
(1); 114/2007. Korm. 29. § (1); 114/2007. Korm. 29. § (5); 114/2007. Korm. 29. § (6);
114/2007. Korm. 29. § (7)
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A 3. országbeli állampolgár akkor rendelkezik az itt tartózkodáshoz szükséges anyagi
fedezettel, ha ő maga, vagy családtagja jövedelméből vagy vagyonából a megélhetését,
lakhatását, kiutazását, egészségügyi ellátását biztosítani tudja.
207.

Kfv. III. 37.134/2012/5 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 43. §

A kétszeres elbírálás alapelve idegenrendészeti ügyben.
208.

K3704412 (Kúria vagy LB)

209. Kfv. III. 37.528/2012/4 (Kúria vagy LB) 2007. II. Tv. 13. §; 2007. II. Tv. 29. §;
2007. II. Tv. 43. §; 2007. LXXX. Tv. 1. §; 2007. LXXX. Tv. 5. §; 2007. LXXX. Tv. 54. §
Az ismételt menekültkénti elismerést kérelmezőt nem illeti meg a kérelem elbírálásáig a
humanitárius tartózkodási jog.

160

2012.El.II.F.1./9.

KÚRIA – JOGGYAKORLAT-ELEMZÉS

Aktavizsgálat alá vont iratok
Fővárosi Törvényszék
K.35.776/2010. K.34.243/2010. K.30.248/2011.
K.35.859/2010. K.34.373/2010. K.30.502/2011.
K.31.253/2011. K.34.552/2010. K.30.680/2011.
K.34.665/2009. K.34.705/2010. K.30.894/2011.
K.31.494/2010. K.34.907/2010. K.31.228/2011.
K.32.794/2011. K.35.178/2010. K.31.661/2011.
K.32.922/2010. K.35.278/2010. K.31.817/2011.
K.33.375/2010. K.31.933/2011. K.30.714/2011.
K.33.647/2010. K.35.706/2010. K.32.436/2011.
K.33.483/2010. K.34.430/2011. K.33.862/2011.
K.33.871/2010. K.33.305/2011. K.32.471/2011.
K.34.024/2010. K.32.676/2011. K.32.176/2011.
K.30.063/2011. K.31.585/2011. K.30.896/2011.
K.30.175/2011.
A Fővárosi Törvényszék elemzett határozatai (akta nélkül):
20.K.32.700/2011/10; 20.K.33.146/2011/4; 6.Kpk.45.550/2012/3;
15.K.34.532/2011; 15.Kpk.46.329/2011/3; 15.K.34.532/2011;
15.Kpk.46.329/2011/3; 6.Kpk.45.499/2011/3;15.Kpk.45.234/2011/2
Pécsi Törvényszék
K.21.102/2010
K.21.732/2010.
K.20.664/2011.
K.20.794/2011.
K.20.833/2011.
Miskolci Törvényszék
K.23.301/2010.
K.21.079/2011.
K.21673/2011.
K.21.789/2011.
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K.22.098/2011.

Győri Törvényszék
K.27.340/2010.
K.27.417/2010.
K.27.421/2010.
K.27.494/2010.
K.27.039/2011.
Szegedi Törvényszék
K.22.199/2010.
K.22.595/2010.
K.22.804/2010.
K.20.472/2011.
K.22.097/2011.
Elemzett határozat (akta nélkül): 5.Kpk.20.678/2012/2;
3.Kpk.22.091/2011/4
Debreceni Törvényszék
K.30.658/2010.
K.30.053/2011.
K.30.126/2011.
K.30.226/2011.
K.30.270/2011.
Elemzett határozat (akta nélkül): 9.Kpk.30.793/2011/3;
9.Kpk.30.791/2011/4;9.Kpk.30.757/2011/3
Székesfehérvári Törvényszék
K.22.428/2010.
K.20.062/2011.
K.20.065/2011.
K.21.504/2011.
K.21.507/2011.
Győri Városi Bíróság
Ir.201/2011.

Ir.339/2011. Ir.822/2011.

Ir.202/2011.

Ir.651/2011. Ir.889/2011.

Ir.235/2011.

Ir.790/2011. Ir.890/2011.
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Ir.268/2011.

Ir.805/2011. Ir.891/2011.

Ir.271/2011.

Ir.806/2011. Ir.892/2011.

Ir.273/2011.

Ir.802/2011. Ir.893/2011.

Ir.289/2011.

Ir.803/2011. Ir.894/2011.

Ir.290/2011.

Ir.804/2011. Ir.911/2011.

Ir.295/2011.

Ir.807/2011. Ir.912/2011.

Ir.328/2011.

Ir.811/2011. Ir.913/2011.

Békéscsabai Városi Bíróság
2.Ir.1/2011.

3.Ir.44/2011.

4.Ir.255/2011. 2.Ir.268/2011.

3.Ir.4/2011.

3.Ir.50/2011.

4.Ir.257/2011. 2.Ir.271/2011.

2.Ir.7/2011.

3.Ir.51/2011.

4.Ir.258/2011. 2.Ir.274/2011.

3.Ir.11/2011.

4.Ir.54/2011.

4.Ir.259/2011. 2.Ir.278/2011.

2.Ir.16/2011.

4.Ir.58/2011.

4.Ir.260/2011. 2.Ir.280/2011.

3.Ir.22/2011.

5.Ir.62/2011.

4.Ir.261/2011. 2.Ir.281/2011.

3.Ir.27/2011.

4.Ir.66/2011.

4.Ir.262/2011. 2.Ir.283/2011.

4.Ir.33/2011.

4.Ir.69/2011

4.Ir.264/2011. 12.Ir.284/2011.

4.Ir.35/2011.

5.Ir.71/2011.

4.Ir.265/2011. 12.Ir.285/2011.

4.Ir.39/2011.

5.Ir.76/2011.

2.Ir.266/2011. 3.Ir.288/2011.

Ir.68/2011.

Ir.130/2011.

Ir.188/2011.

Ir.69/2011.

Ir.131/2011.

Ir.189/2011.

Ir.70/2011.

Ir.170/2011.

Ir.190/2011.

Ir.71/2011.

Ir.173/2011.

Ir.191/2011.

Ir.72/2011.

Ir.174/2011.

Ir.192/2011.

Ir.76/2011.

Ir.175/2011.

Ir.193/2011.

Ir.85/2011.

Ir.176/2011.

Ir.194/2011.

Ir.113/2011.

Ir.177/2011.

Ir.200/2011.

Ir.119/2011.

Ir.178/2011.

Ir.203/2011.

Ir.126/2011.

Ir.186/2011.

Ir.204/2011.

Ir.186/2011.

Ir.294/2011.

Ir.463/2011.

Ir.178/2011.

Ir.295/2011.

Ir.468/2011.

Kiskunhalasi Városi Bíróság

Nyírbátori Városi Bíróság
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Ir.201/2011.

Ir.296/2011.

Ir.470/2011.

Ir.273/2011.

Ir.297/2011.

Ir.473/2011.

Ir.275/2011.

Ir.298/2011.

Ir.475/2011.

Ir.276/2011.

Ir.300/2011.

Ir.476/2011.

Ir.278/2011.

Ir.302/2011.

Ir.479/2011.

Ir.281/2011.

Ir.304/2011.

Ir.480/2011.

Ir.283/2011.

Ir.444/2011.

Ir.489/2011.

Ir.284/2011.

Ir.445/2011.

Ir.492/2011.

Ir.285/2011.

Ir.447/2011.

Ir.493/2011.

Ir.286/2011.

Ir.448/2011.

Ir.496/2011.

Ir.287/2011.

Ir.449/2011.

Ir.498/2011.

Ir.288/2011.

Ir.450/2011.

Ir.500/2011.

Ir.289/2011.

Ir.451/2011.

Ir.272/2011.

Ir.290/2011.

Ir.455/2011.

Ir.291/2011.

Ir.456/2011.

Ir.292/2011.

Ir.460/2011.

Ir.293/2011.

Ir.461/2011.

PKKB
Ir.41084/2011. Ir.41418/2011. Ir.45065/2011. Ir.45337/2011.
Ir.41085/2011. Ir.41419/2011. Ir.45067/2011. Ir.45365/2011.
Ir.41086/2011. Ir.41420/2011. Ir.45086/2011. Ir.45366/2011.
Ir.41087/2011. Ir.41421/2011. Ir.45138/2011. Ir.45393/2011.
Ir.41088/2011. Ir.41422/2011. Ir.45141/2011. Ir.45431/2011.
Ir.41120/2011. Ir.41423/2011. Ir.45158/2011. Ir.45442/2011.
Ir.41121/2011. Ir.41449/2011. Ir.45193/2011. Ir.45443/2011.
I.41144/2011. Ir.41500/2011. Ir.45195/2011. Ir.45476/2011.
Ir.41145/2011. Ir.41164/2011. Ir.45234/2011.
Ir.41148/2011. Ir.45239/2011.
Ir.41162/2011. Ir.45240/2011.
Ir.41163/2011. Ir.45257/2011.
Ir.45258/2011. Ir.45331/2011.
Ir.41211/2011. Ir.45259/2011.
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Ir.41362/2011. Ir.45260/2011.
Ir.41378/2011. Ir.45261/2011.
Ir.41417/2011.
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Az EuB hivatkozott ítéletei
C-148/78. sz. RATTI ügyben 1979. április 5-én hozott ítélet
C-8/81. sz. URSULA BECKER ügy 1982. január 19-én hozott ítélet
C-370/90. sz. SINGH ügyben 1992. július 7-én hozott ítélet
C-200/02. sz. KUNQUIAN CATHERINE ZHU AND MAN LAVETTE CHEN ügyben 2004. október 19én hozott ítélet
C-291/05. sz. EIND ügyben 2007. december 11-én hozott ítélet
C-127/08. sz. METOCK ÉS TÁRSAI ügyében 2008. július 25-én hozott ítélet
C-357/09. sz. SAID SHAMILOVICH KADZOEV ügyben 2009. november 30-án hozott ítélet
C-61/11. sz. HASSEN EL DRIDI ügyben 2011. április 28-án hozott ítélet
C-256/11. sz. MURAT DERECI ÉS TÁRSAI ügyben 2011. november 15-én hozott ítélet
C-40/11. sz. YOSHIKAZU IIDA ügyben 2012. november 8-án hozott ítélet
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Az EJEB hivatkozott ítéletei
Case of ADULAZIZ, CABALES AND BALKANDALI V. THE UNITED KINGDOM Judgement of
28/05/1985 (Application no. 9214/80; 9473/81; 9474/81)
Case of BERREHAB
noo10730/84)

V.

THE NETHERLANDS Judgement of 21/06/1988 (Application

Case of KOLOMPAR V. BELGIUM, Judgement of 24/09/1992 (Application no. 11613/85)
Case of QUINN V. FRANCE Judgement of 22/03/1995 (Application no. 18580/91)
CASE OF CHAHAL V. THE UNITED KINGDOM Judgement 15/11/1996 (Application no. 22414/93)
Case of BLECIC V. CROATIA Judgement of 29/07/2004 (Application no 59532/00.)
Case of K. ÉS T. V. FINLAND Judgement of 12/07/2011 (Application noo25702/94.)
Case of POPOV V. FRANCE Judgement 19/01/2012 (Application no. 39472/07 and 39474/07)
Case of LOKPO
no. 10816/10)

AND

TOURÉ

V.

HUNGARY Judgement of 08/03/2012. (Application

Case of AL-TAYYAR ABDELHAKIM V. HUNGARY Judgement of 23/10/2012. (Application
no. 13058/11)
Case of HENDRIN ALI SAID
(Application no. 13457/11)

ÉS

ARAS ALI SAID V. HUNGARY Judgement of 23/10/2012
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