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Bevezetés 

Az 1947-1990. közötti időszakban az idegenrendészeti tevékenység a rendőrség keretein belül 

szigorúan titkos tevékenység volt. Ennek következtében a letelepedéssel kapcsolatos 

információk alig kerültek nyilvánosságra. Az idegenrendészettel kapcsolatos döntések kisebb 

része született meg valamilyen szintű jogszabály megalkotásával, nagyobb részük politikai 

döntés, vagy annak következménye volt. így volt ez a letelepedés területén is1. A volt 

szocialista országokból való letelepedést, elsősorban az ott élő magyar nemzetiségűek 

letelepedését csak kivételesen engedélyezték. Szinte csak azok a kérelmek kerültek 

engedélyezésre, amelyek indoka a házasságkötés volt. Sok magyar fiatal tanult ugyanis 

ezekben az országokban - főleg a volt Szovjetunióban -, és közülük sokan találtak maguknak 

ott házastársat. A házasságkötést követően jelentős számban választották további 

tartózkodásuk színhelyéül Magyarországot és kérték letelepedésük engedélyezését. 

Arról sem rendelkezhetünk pontos adatokkal - mint ahogy azt Tóth Pál Péter kutatásai 

bizonyítják2 -, hogy ebben az időben hányan maradtak jogellenesen külföldön. Csak azoknak 

a száma ismeretes - de az sem pontosan -, hogy hány fő követett el tiltott határátlépést, illetve 

tagadta meg a hazatérést ebben az időszakban. Az elutasított kérelmekről, tehát azok 

számáról, illetve az elutasítás indokáról sem rendelkezünk adatokkal. 

Változás az 1960-as évek elején következett be, a Magyar Szocialista Munkáspált Központi 

Bizottságának döntése alapján. Ettől kezdve tapasztalhatjuk, hogy emelkedett a letelepedettek 

száma. Ezekben az években - egészen az 1980-as évek második feléig - évente mintegy 600-

2000 fő közötti számban engedélyeztek letelepedést. 1988-tól kezdve - ekkor kezdődött meg 

a román állampolgárok tömeges beáramlása a zöld határon - évente már 20.000 fő körüli volt 

a letelepedettek, illetve 1990-től a bevándoroltak száma.3 

1 Szászi Ádám - Szászi Ferenc: A bevándorlás jogi szabályozásának változásai Magyarországon (1945-1998.) 1. 
oldal, 
Szászi Ferenc: A külső vándorlást meghatározó politika, a jogszabályok változásai és ezek hatásai 
Magyarországon (1945-1989) In.: Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. kötet, KSH Népességtudományi 
Kutató Intézet, Szerk.: Tóth Pál Péter - Illés Sándor, Bp. 1999. 11-17. 

2 Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? VI. Bevándorlás 63. oldal (Püski Kiadó, 1997.) 
3' Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? VI. Bevándorlás, 67. oldal (Püski Kiadó, 1997.) 
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1988-tól azt tapasztaljuk, hogy a Magyarországra letelepedők többsége magyar nemzetiségű, 

akik a környező országok magyar nemzetiségű állampolgárai közül kerülnek ki.4 Ez a 

tendencia napjainkra is jellemző. 

Az elmúlt évtizedben többek között a Szovjetunió és birodalma szétesése, a délszláv háború, 

az új államok létrejötte és a nyitottabb államberendezkedések jellege, valamint az e térségben 

tapasztalható súlyos életszínvonal-csökkenés következtében felerősödtek és tömegessé váltak 

a népmozgások. Ez a folyamat minden jel szerint folytatódni fog a következő évtizedben is, 

nagymértékben érintetté téve a Magyar Köztársaságot, és ez elengedhetetlenné teszi az ország 

migrációs politikai koncepciójának újragondolását, illetve a fentiekre tekintettel lévő új 

stratégiájának a kialakítását.5 

Mindehhez jelenleg nem, vagy nem kellő mértékben rendelkezünk megfelelő intézményi, jogi 

és pénzügyi háttérrel, nem beszélve a politikai alapvetés hiányáról, továbbá az alkalmazott 

módszerek esetlegességéről. 

A problémakör csapdahelyzet jellegű: egyfelől igazodnunk kell az úgynevezett európai 

normákhoz, előírásokhoz, az Európai Unióhoz való csatlakozásunkból adódó előírásokhoz, 

másrészt gyakorlati válaszokat keli adnunk az ország teherbíró képességét már most is 

próbára tevő be- és átvándorlásra, külön kérdésként kezelve a környező országokban élő 

magyarság idetelepülésének ügyét. 

A megfelelő társadalompolitika, illetve stratégia kialakítása, a migrációs kihívással való 

szembenézés a helyzet részletes ismeretét tételezi fel. Ehhez azonban nem kellő mértékben 

állnak rendelkezésre a migrációs folyamatok méreteire, skálájára, strukturálódására, az abban 

részt vevők társadalmi, demográfiai összetételére, életmódjára vonatkozóan adatok, illetve 

ismeretek. A sajtó és a migráció különböző variációi által érintett szervek szóhasználata is -

bevándorlók, letelepedettek, itt élő külföldiek, menekültek, menekülők, idegenek, stb. - arra 

utal, hogy e fogalmak jogi megfeleltetése is gondot okoz, mert nem teljesen és nem 

mindegyik tekintetében kidolgozott. 

4 Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? VI. Bevándorlás 68. oldal (Püski Kiadó, 1997.) 
A Magyarországra menekülők főbb demográfiai és foglalkozási adatai (1988-1990.V.31. KSH Bp. 1990. 
Tóth Pál Péter: A Magyarországra menekülők, 1988-1994. Statisztikai Szemle 1996. 5-6.sz. 438-459. 
Dr. Hárs Ágnes: Bevándorló népesség a kilencvenes években Magyarországon Migráció és az Európai Unió, 
Sz.Cs.M. Bp. 2001. 52-61. oldal 

5 Ezzel a kérdéssel kapcsolatban lásd L. Rédei Mária: A nemzetközi népmozgás negyven éve Magyarországon. 
Új Exodus, Szerk.: Tamás Pál és Inotai András, Bp., 1993. 
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Az egyes intézmények adatközléseinél nem mindig világos, hogy mit fednek az alkalmazott 

kategóriák, így a publikus adatok is időnként nehezen értelmezhetőek, ellentmondásosak, 

illetve félrevezetők lehetnek. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete ajánlásokat fogalmazott meg a nemzetközi vándorlás 

kapcsán alkalmazandó definíciókra vonatkozóan. 

Eszerint: 

• hosszú távú bevándorló az, aki azzal a szándékkal lép be az országba, hogy ott egy 

évet meghaladó ideig tartózkodjék. 

• rövid távú bevándorló az, aki munkavállalási céllal, de 1 évet meg nem haladó ideig 

kíván az országban tartózkodni és annak családtagjai, valamint a háztartásában 

alkalmazottak. Kivéve a naponta, vagy csak valamivel ritkábban munkájuk miatt 

ingázókat. 

A fenti definíciók lényegesen eltérnek a fogalom korábbi hazai köznapi és jogi értelmezésétől. 

Alkalmazásuk nálunk is változóban van. 

A Magyarországon tartózkodó külföldieket 4 csoportba soroljuk: 

1. Munkavállalási, letelepedési céllal, engedéllyel (tehát legálisan) az országban 

tartózkodók: az ő megélhetésük biztosított, mert munkahellyel rendelkeznek, vagy 

más forrásból, pl. nyugdíjból biztosított az ellátásuk, tehát szociális ellátásra nem 

szorulnak. A biztosítási jogviszonyból származó nyugdíj és egészségügyi ellátásuk 

terén sem lehet velük szemben megkülönböztetést alkalmazni, mert ez a jogosultság 

alapelveit sértené. Munkanélküli ellátásban való részesítésük már ellentmondásosabb, 

ezért itt kívánatos lehet jogosultságaik szűkítése, ez azonban az uniós 

jogharmonizációval kapcsolatban vethet fel további aggályokat. 

2. Munkavállalási, letelepedési szándékkal, engedély nélkül (tehát illegálisan) az 

országban tartózkodók: esetükben nem beszélhetünk semmilyen jogosultságról, hiszen 

illegálisan tartózkodnak az országban. Két területen azonban mégis jogosultak 

szociálpolitikai ellátásra, egyrészt, ha sürgősségi egészségügyi ellátásra szorulnak, 

másrészt, ha idegenrendészeti őrizetbe veszik őket. Ellátásuk csak arra a minimumra 

terjed ki, amely összhangban van az általános emberi jogi normákkal, és az alapvető 
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emberi szükségletek társadalmunkban elfogadott minimális kielégítésének 

biztosításával. 

3. Magyarországon védelemre szoruló, a menedékjogi törvény valamely befogadási 

kategóriája alapján legálisan itt tartózkodók: ők a társadalmi integráció szintjének 

megfelelő arányban részesednek az állampolgársági jogon járó szociális juttatásokból 

és az azt kiegészítő speciális kompenzációból, amelyek a meneküléssel, a védelemre 

szorultsággal összefüggő hátrányok csökkentését hivatottak biztosítani. 

4. Magyarországon védelemre szoruló, vagy védelemért folyamodó, védelemre nem 

jogosult, de nem kiutasíthatók: számuk nem nagy, de vélhetően kismértékben 

emelkedni fog. A velük kapcsolatos ellátások mértékének és színvonalának a 

meghatározása nem könnyű. Ezért célszerű, hogy az ilyen típusú tartózkodások 

időtartama a lehető legrövidebb legyen. A jogosultságok akár csak ideiglenes 

kiterjesztése is, illetve az integrációs programok bevezetése hosszú távon hatékony 

megoldás lehet6. 

A magyar bevándorlási stratégia kialakításánál kívánatos lenne az alábbi szempontokra, 

alapelvekre tekintettel lenni: 

• Magyarország nem kíván bevándorlási célország lenni, 

• a kielégítően elrendezett nemzetiségi, etnikai viszonyok megzavarása új kisebbségek 

megjelenésével, illetve a jelenlegi arányok drámai megváltoztatásával nemkívánatos 

konfliktustényező lehetne, 

• meg kell felelni az európai uniós szabályoknak és elvárásoknak, de nem feltétlenül 

szükséges a legliberáiisabb európai ország bevándorlási politikáját követni, 

® sem nemzeti, sem országos érdek nem lehet a magyar nemzetiségűek tömeges 

bevándorlása a környező államokból, 

® a szándékainktól függetlenül bekövetkező bevándorlás fogadása során a szelektivitás 

elvét kellene alkalmazni, a magyar nemzetiségűek kérelmeinek kedvező elbírálása a 

preferenciák egyikének kellene lennie, 

6 Kováts András: Szociálpolitika és migráció, Átmenetek, Budapest, 199. MTA Politikai'Tudományok Intézete 
Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1999. 75-81. oldal 
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® a szelekció elvét a magyar nemzetiségűekre is alkalmazni kellene, részben a határon 
n 

túli magyar közösségekre, részben a belpolitikai érdekekre való tekintettel. 

A jövőben is esély van arra, hogy nagyobb létszámú bevándorlók érkeznek a szomszédos 

országokból, elsősorban Romániából, Ukrajnából, illetve Szerbia és Montenegróból. Ennek 

különböző okai vannak. A gazdasági okok között említhetjük az életszívonalbeli 

különbségeket, továbbá a foglalkoztatás és a privatizáció terén jelentkező különbségtételt, A 

politikai okok közül ki kell emelnünk a kisebbségi jogok korlátozását, illetve az arra való 

törekvést és kísérleteket, a folyamatos irritációt, az államilag kezdeményezett vagy támogatott 

etnikai tisztogatást, továbbá az etnikai konfliktusok élesedését a várható spontán folyamatok 

eredményeként. 

A munkaerő-piaci következmények miatt két csoport vándorlási motivációja lehet magasabb, 

egyrészt a jelentős magánvagyonnal nem rendelkező, alacsony képzettségű marginalizálódott 

fizikai munkásoké, másrészt a magasan kvalifikált értelmiségieké. A spontán bevándorlásnak 

szociálpolitikai következményei is lehetnek, ez mások mellett a szociálpolitikai ellátást 

igénybe vevők nagyobb arányát is eredményezheti. Például egy román-magyar 

társadalombiztosítási egyezmény következtében évente több mint kétmilliárd forint összegű 

nyugdíjat fizet ki a magyar állam az áttelepült nyugdíjasok részére, minden ellentételezés 

nélkül. 

A belpolitikai következmények közül kiemelésre érdemes, hogy a nagyszámú magyar 

bevándorló rombolja a nemzeti szolidaritást. A határon túli magyarokkal szembeni 

rokonszenv szintje a tapasztalatok szerint a kezdeti magas szintről elég gyorsan lecsökkent az 

utóbbi években.8 

Ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy a magyar közösségek értelmiségi réteg nélkül 

maradnak, emiatt nem lesznek képesek a meglévő jogaikat és intézményeiket sem 

kihasználni, tehát az asszimiláció és a kivándorlás egymást erősítő folyamatok lesznek. 

7 Ehhez a kérdéshez lásd Javaslat Magyarország migrációs politikájának kialakításához, Adalékok, érvek, 
ellenérvek Átmenetek, MTA Politikai Tudományok Intézete, Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport Évkönyve, 
1999. Szerk.: Sik Endre és Tóth Judit 

8 Sik Endre: Idegenellenesség Magyarországon 1998-ban Idegenek Magyarországon, MTA Politikai 
Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport Évkönyve, 1997. Szerk.: Sik Endre és Tóth Judit 

• 175. oldal 
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A határon túli magyar kisebbségek történelmi kisebbségekre korlátozó, erős jogvédelmet 

biztosító, autonómia-szerű szabályozásban érdekeltek. A nemzetközi kisebbségi jog formálása 

tekintetében jelentős országok, mint például Franciaország, Németország, Nagy-Britannia 

félnek attól, hogy a történelmi nemzeti kisebbségek jogai előbb-utóbb az új bevándorlókra is 

kiterjednek. Ez a fejlemény egyértelműen lefelé nivellálná a nemzetközi jogot és a politikai 

kötelezettség-vállalásokat. Egyszerűbben az új kisebbségek veszélyeztethetik a régiek 

privilégiumait, vagy hátráltathatják azok elérését. 

A bevándorlás kezelésében a nemzetiségi preferencia kérdésében két nézet van. Az egyik 

szerint az egy adott térségben élő nemzeti közösségnek joga van a területe és azon belül a 

dominanciája megőrzésére. Ez nulla, vagy nagyon kismértékű, erősen kontrollált, etnikai 

protekcionizmust érvényesítő bevándorlást feltételez. A teória és a gyakorlat kisebb-nagyobb 

arányú érvényesülésére a nyugat-európai országokban találhatunk példákat. 

A másik szerint a bevándorlásra nemzetiségi-etnikai alapon, történelmileg szerzett jog nincs, 

az erre vonatkozó teória nacionalizmus, sőt rasszizmus. A bevándorlást teljesen szabaddá kell 

tenni, tilos a bevándorlót asszimilációra késztetni. A számbeli többségben lévő népcsoportnak 

semmiféle előjoga nincs. A nemzeti preferenciát érvényesítő szelektív bevándorlási politikai 

megengedhetetlen. 

A migrációval kapcsolatos magyarországi szabályozás ezeket a nézeteket általában nem vette 

át. Törvényi szinten az állampolgársági törvény9 az, amely kedvezményes elbírálást határoz 

meg a magyar nemzetiségűek tekintetében, illetve az idegenrendészeti törvény a letelepedés 

feltételeinek meghatározásánál említi meg a volt magyar állampolgárokat és a magyar 

nemzetiségűeket, akik számára kedvezőbbek a kérelem benyújtásának a feltételei10. A 

végrehajtás gyakorlatában inkább tapasztalható a magyar nemzetiségűek előnye, 

kedvezményezése. 

A nemzetközi vándormozgalom kérdésköre az újjáalakuló Európában is egyre aktuálisabbá 

válik11. Az elmúlt időben a Magyarországot érintő népmozgások mérete és jellege is 

9 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 4.§. (3) bekezdése 
10 2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról 18.§. (3) bekezdés b) pont 
11 Csigó Péter - Kovács Éva: Európai Integráció vagy/és kisebbségpolitika? A román-magyar alapszerződés 

sajtóvitája Diskurzusok a vándorlásról Bp. 2000. Szerk.: Sik Endre - Tóth Judit 252-278. oldal 
Nyíri Pál: Uniós csatlakozás és idegenrendészeti politika: harmonizáció vagy új közös stratégia? Átmenetek 
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megváltozott. Miközben az elvándorlás folytatódott, feltételezhetően a magasabb 

szakképzettségűek körében, a bevándorlás igen jelentős szociális, gazdasági és társadalmi 

problémává vált. 

Ugyanakkor az Európai Unión belül 2004. május l.-jéig kellett a Tanácsnak megalkotnia 

azokat az intézkedéseket, amelyek a személyek szabad mozgásának biztosításához 

szükségesek, továbbá azokat a szükséges kapcsolódó intézkedéseket, amelyek a külső határ 

ellenőrzése, a menekültügy, a bevándorlás és a bűnmegelőzés, illetve a bűnüldözés területén 
19 merülnek fel . 

Dolgozatomban kutatásaimnak eredményét, illetve azt a több, mint két évtizedes gyakorlati 

munkának a tapasztalatait szeretném összegezni, amit az idegenrendészet, ezen belül is a 

bevándorlás, illetve a letelepedés területén töltöttem el. Abban az időben (1984. és 1992. 

között), amikor még a letelepedésről a nyilvánosság előtt nem lehetett, illetve nem volt szokás 

beszélni, én a Budapesti Rendőr-főkapitányság Külföldieket Ellenőrző Osztályán letelepedési, 

illetve bevándorlási kérelmek elbírálásában vettem részt, azt követően pedig az 

idegenrendészeti jog oktatásában veszek részt. 

A bevándorlás témakörén belül legelőször a letelepedés és a bevándorlás, majd az ezzel 

szorosan összefüggő migráció, menekült, menedékes fogalmak meghatározására kerül sor a 

dolgozatban. 

Ezt követően a letelepedés történetét ismertetem a kezdetektől a 2002. január l-jén életbe 

lépett szabályozásig. 

A letelepedés gondolata és gyakorlata szinte az államalapítással együtt jelent meg, hiszen már 

Szent István király a fiához, Imre herceghez írt Intelmeiben többek között arról ír, hogy a 

külföldiek jelenléte milyen haszonnal jár az ország számára. A későbbi királyok esetében is 

nyomon követhető a külföldiek letelepedéséhez való pozitív hozzáállás. 

A letelepedés jogi szabályozására csak a kiegyezést követően került sor, hiszen az útlevéllel 

történő határátlépés csak a XIX. század második felében indult meg. Ennek az volt az oka, 

hogy a kiegyezést követően a kapitalista fejlődés nálunk is egyre gyorsabb ütemű lett, és 

egyre több külföldi utazott be hozzánk. 

Bp. 1999. 42-52. oldal (MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport 
Évkönyve, 1999.) 

12 Dr. Vass Gizella: Az illegális migráció belügyi vonatkozása - tekintettel az uniós csatlakozásra, Migráció és 
• Európai Unió Sz.Cs.M. Bp. 2001. 147-169. oldal 
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Majd a letelepedés hatályos szabályozásának ismertetése következik, továbbá a kérelmek 

benyújtásával, elbírálásával és a jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatos eljárás ismertetésére 

kerül sor. 

Fontosnak tartom, hogy ismertessem a letelepedési kérelmek elutasítását követően a 

bírósághoz benyújtott felülvizsgálati kérelmek elbírálása során szerzett tapasztalataimat. 

Elengedhetetlennek tartom a letelepedéssel kapcsolatos nemzetközi szabályok, valamint 

néhány európai és észak-amerikai ország ezirányú tevékenységének és gyakorlatának 

bemutatását. 

Magyarország 2004. május l-jén - kilenc másik országgal együtt - csatlakozott az Európai 

Unióhoz, emiatt az idegenrendészeti tevékenységet is az Európai Unió előírásaihoz, 

szabályozásához kellett igazítani. 

A 2002. január l-jén hatályba lépett szabályozással kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlat a 

dolgozat készítésének idején még nem alakulhatott ki teljes egészében, többek között azért, 

mert elég nagy számban kerültek a területre olyanok, akik nem rendelkeznek idegenrendészeti 

munkában szerzett gyakorlattal, ezért kutatásom ezek feltárásában és összegzésében is 

eredményeket mutathat fel. 

A dolgozat utolsó részében a letelepedéssel kapcsolatos szabályozás hiányosságait, 

problémáit szeretném felvetni, és ezek megoldására javaslatokat tenni. 

A kutatásom módszere a pozitív joganyag kritikai elemzése, kiegészítve a szakterületet 

meghatározó belső szabályok, intézkedések vizsgálatával és elemzésével. 
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L fejezet: A letelepedés fogalmi tartományának kialakulása és hatása 

A letelepedés hatályos jogi szabályozás által definiált fogalmi tartománya annak a 

differenciált fogalmiságnak a kialakulásával kapcsolódik össze, amely a jogi szabályozás -

később bemutatandó - fejlődésével függ össze. A jogi szabályozás fogalmi apparátusa - a 

szabályozási téma erőteljes nemzetközi jogi kontextusára is figyelemmel - rendkívül összetett 

és e differenciált fogalomtár egyes elemeinek jelentéstartománya is a pozitív jogi 

változásokkal összefüggő módosulást mutat. A letelepedés tételes jogi fogalomtára 

ugyanakkor fogalom-képző, fogalom-rendszerező dogmatikát kíván, olyan mögöttes fogalom-

készletet, amely elméleti konszenzussal alakítja ki a jelentéstartalmak kereteit és ez által az 

esetleges, adott esetben ötletszerű jogalkotói fogalom-módosítások ellen hat. E dogmatika 

kialakítása, kimunkálása - megítélésem szerint - további elmélyült kutatásokat feltételez. 

Jelen dolgozatban a letelepedési jog fogalomkészletének történeti és nemzetközi 

összefüggésrendszerben történő bemutatására és egyfajta rendszerezésére teszek kísérletet. 

a./ A migráció fogalma 

A migráció latin szó, magyarul vándorlást jelent. „A vándorlás egyéni, vagy csoportos akarat 

eredménye, amelyet az általános társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok, az egyéni 

szándékok és a mindennapok történései együtt, egyszerre határoznak meg."13 A vándorlás a 

népesség térbeli, földrajzi mozgását, a lakóhely változtatását jelenti országon belül, vagy 

másik országba történő áttelepüléssel. 

Migrációnak nevezik azt a folyamatot, amelynek során egyes személyek, vagy csoportok úgy 

váltanak lakókörnyezetet, illetve társadalmat, hogy ez a váltás időlegesből tartóssá, 

huzamossá válik. A népességmozgás tipikus esete az évszázadok óta szinte észrevétlenül 

folyó munkaerő-migráció. 

A munkavállalási szándék mellett azonban számos más körülmény is befolyásolhatja a 

migrációs potenciált. Évszázados, ha nem éppen évezredes múltra tekint vissza a vallási, 

etnikai és politikai okokból üldözött személyek migrációja. 

13 Dr.Tóth Pál Péter: Népességmozgások Magyarországon a XIX. és a XX. században, 1. fejezet, 20. oldal, 
Migráció és Európai Unió, Sz.Cs.M. Bp. 2001. 
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Az utóbbi időben tapasztalhattuk, hogy a migrációs motivációkban egyre gyakrabban 

keverednek egymással a gazdasági és a politikai jellegű tényezők.14 

Ha térbeli szempontból vizsgáljuk a migrációt, akkor megkülönböztetünk belső és külső 

migrációt. A belső migráció többnyire vidékről városba irányul. 

A migráció másik kategóriája a nemzetközi vagy külső vándorlás, amelyet két fő területre 

bonthatunk szét. Egyrészt a menekülők, másrészt a menekülők körébe nem tartozó vándorlók 

tartoznak ide. Az utóbbi csoport rendkívül összetett, a nemzetközi migráció fő ágát alkotja. 

Ide sorolhatjuk a más országba egy éves időtartamnál hosszabb időre, ideiglenesen, vagy akár 

végleges szándékkal települő olyan személyeket, akik tanulni, dolgozni, vállalkozni 

szeretnének, családegyesítés vagy rokoni kapcsolatok, szórakozás vagy orvosi gyógykezelés 

miatt utaznak külföldre. Ide tartoznak továbbá az illegális bevándorlók csoportjai is, akikről 

megérkezésük idején még nem mindig lehet eldönteni, hogy hova tartoznak, hiszen gyakran 

menekülőként j elentkeznek. 

A nemzetközi bevándorlók kisebb, de szintén nagy jelentőséggel bíró csoportja a 

menekülőké. Menekülő az a személy, aki a tartózkodási helyét valamilyen kényszerítő 

körülmény vagy körülmények hatására elhagyta. A legtöbbjük kérelmezte, kérelmezi, vagy 

kérelmezni kívánja a menekült státuszt, a védelmet, a menedékjogot valamely állam vagy 

nemzetközi szervezet előtt, vagy - bár a körülményei indokolják - mindezt azért nem teszi, 

mert erről megfelelő információi nincsenek. 

Egy másik csoportosítás szerint beszélhetünk legális és illegális migrációról. A legális 

vándorló engedéllyel, tehát érvényes útlevéllel és érvényes vízummal lépi át az államhatárt, 

míg az illegális migráns többnyire valamilyen kényszer hatására indul útnak15. 

A menekült kérdés gyakorlatilag egyidős az emberi társadalommal. A tömeges népmozgások 

bekövetkezése lehetett viszálykodás, ellenségeskedés, járványok, illetve éhínség okozta olyan 

negatív hatás, amely arra kényszerítette az érintett embereket, csoportokat, hogy tartózkodási 

14 Cseresnyés Ferenc: Menekültpolitika és menedékjog az Európai Unióban, 1990-1999. 13. oldal (Pécs 1999.) 
15 Dr. Tóth Pál Péter: Népességmozgások Magyarországon a XIX. és a XX. Században, 1. fejezet, 21. oldal, 

Migráció és Európai Unió, Sz.Cs.M. Bp. 2001. 
Élihez a részhez lásd még Dr. Tóth Judit: A nemzetközi migráció jogi alapjai, 4. fejezet, 81. oldal (A 

• nemzetközi migráció fejlődése) Migráció és az Európai Unió, Sz.Cs.M. Bp. 2001. 
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helyüket elhagyják, és más helyen próbáljanak szerencsét. Ezek a kényszerű népmozgások 

pregnánsan befolyásolták, és jelenleg is befolyásolják az emberiség történelmét. 

A menedékjog az egyik legrégebbi jogintézmény, amelynek lényege és rendeltetése az 

évezredek során kevéssé módosult. A görögök már az ókorban megalkották a menedéknyújtás 

elveit. Ezekben többek között azt mondták ki, hogy a „menekült nem lehet köztörvényes 

bűnöző, kényszerhelyzetben hagyja el hazáját (rendszerint politikai okok miatt), idegen állam 

területén védelmet keres, illetve kaphat." A menedéknyújtás azonban nem a menekült 

választásától függ, hanem a befogadó állam szándékától Az idegen állam jogosult dönteni 

abban, hogy a menekülőt befogadja-e vagy sem. 

A XV. századtól a XIX. századig tartó rabszolga-kereskedelem az emberiség történelmének 

egyik legnagyobb szabású erőszakos népmozgása volt. Egyes becslések szerint az atlanti-

óceáni rabszolga kereskedelem egymagában legalább 10 millió afrikait érintett, akik a 

legnagyobb szenvedéseknek voltak kitéve. Erőszakos elrablásuk megfosztotta az afrikai 

kontinenst emberi erőforrásainak jelentős részétől, azt másutt használták fel, más emberek 

meggazdagodására. 

A középkorban gyakori volt a vallási nézetkülönbségek miatti üldöztetés is, amelynek egyik 

legismertebb eseménye során mintegy 300 éve 250 ezer hugenotta menekült el 

Franciaországból. Az üldözöttek, akiket elsősorban Anglia, Svájc és Hollandia fogadott be, 

nagymértékben gazdagították a befogadó országok gazdasági és kulturális életét. 

A gyarmati terjeszkedés annak idején a világ sok részén brutális, és mint ilyen beavatkozás 

tömeges népvándorlás előidézője volt. A hódítók, amint elfoglaltak egy új területet, az 

őslakosságot elüldözték földjéről, hogy helyet adjanak az új telepeseknek. A katonai sorozás 

és a kényszermunka elől az ott maradottak sokszor maguktól menekültek el. A gyarmatosító 

országok tevékenysége szinte az összes kontinenst érintette. 

Az I. világháborút megelőző időben a magukat fenyegetve érző emberek évszázadokon 

keresztül lényegében akadály nélkül költözhettek át egyik országból a másikba. A határokon 

keresztüli népmozgásokban résztvevő, otthonuk elhagyására kényszerülő személyeket 

nevezték menekülteknek. Ekkor a menekült fogalma még nem nyert jogi megfogalmazást. Az 

I. világháborút követően az utazási dokumentumok nélkül hányódó, elsősorban orosz és 
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örmény népesség által előidézett problémák vezettek el a fogalom nemzetkőzi jogi 

szabályozásához a Népszövetség égisze alatt. 

A menekült fogalmát nem általában határozták meg, hanem mindig egy speciális menekült 

kérdés kapcsán. Ezek a jogi definíciók általában egy etnikai csoportra utaltak, amelynek tagjai 

nélkülözték a származás szerinti országok védelmét. A különböző etnikai menekültek 

státuszának nemzetközi szabályozása többek között a befogadott személyek számának 

korlátozására szolgált, úgy, hogy a származási ország védelmét élvező személyek elestek ettől 

a kedvezménytől. 

A II. világháború hatalmas tömegeket kényszerített menekülésre, majd azt követően jelentős 

számban hagyták el a kelet-európai államokat a polgári életforma hívei. 

Az ENSZ létrejöttével a menekült kérdés kezelésében is lényeges változás állt be16. Ahogyan 

a kisebbségek védelmét felváltotta a mindenkit egyaránt megillető emberi jogok védelme, 

ugyanúgy az etnikai csoportokhoz tartozó menekültek helyett a menekült, mint egyén került 

az érdeklődés középpontjába. 

A menekült kérdés kezelése napjainkban az egész világot érinti. Jelenleg majdnem 20 millió 

menekültet és menedékjogot-kérőt tartanak számon a világon, több mint 20 millió ember 

kénytelen hazáján belül más lakóhelyre költözni, és több mint 3 millió ember helyzete saját 

lakóhelyén is alig különbözik a menekültekétől. A népvándorlás napjainkra olyan méretű 

problémát halmozott fel, amelynek megoldására egyetlen ország sem képes önmagában, 

hiszen a hivatalos adatok szerint naponta kb. 10 ezer fővel emelkedik a menekültek száma a 

világon. 

Magyarországon a migráció, az eltérő motivációjú népmozgások a 80-as évek végétől 

folyamatosan jelentettek új kihívásokat, okoztak addig nem tapasztalt problémákat. Ezek 

elemzése, kezelési módjuk kidolgozása azért is okozott nehézséget, mert az érintett szervek 

sem saját tapasztalatokkal, sem más, a migráció szempontjából hagyományosan befogadó 

országok gyakorlatára vonatkozó információval nem, vagy alig rendelkeztek. Mára már 

16 Haraszti Gy.- Herczegh G. - Nagy K.: Nemzetközi jog Tankönyvkiadó, Bp. 1985. A menedékjog 
• intézménye 184. oldal 
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elcsépelt frázisnak hat, de tény, hogy Magyarország a migrációs folyamatokat tekintve 

kibocsátó, illetve tranzit országból, részben befogadó célországgá vált.17 

A migráció gyűjtőfogalmából négy csoportot szükséges kiemelnünk, amelyek 

nagyságrendjük, kiváltó okaik miatt is jelentőséggel bírnak. Ezek a menekültügy, a 

bevándorlás és a letelepedés, a külföldiek munkavállalása, és az illegális migráció. Az egyes 

csoportok között természetesen nem húzható éles határvonal, hiszen gyakran az azonos 

motiváltsággal érkező külföldiek más-más, általuk járhatóbbnak ítélt útját választják 

beutazásuknak, illetve itt-maradásuknak. 

A menedékjog fogalma: 

Mint láttuk, a menedékjog az egyik legrégebbi nemzetközi jogintézmény, amelynek lényege, 

rendeltetése az évezredek során csak kevéssé módosult. Aiszkhülosz, görög tragédiaíró Kr.e. 

472. táján „Oltalomkeresők" című művében már említést tett a menedéknyújtásról. A 

tragédiaköltő művének keletkezésekor a menedékjog már kicsiszolt szabályokkal 

rendelkezett, mert e megelőző századokban már kialakultak a menedéknyújtás elvei. Ezek a 

következők voltak: a menedékes nem lehet köztörvényes bűnöző, kényszerhelyzetben hagyja 

el a hazáját, rendszerint politikai okok következtében és idegen állam területén keres, illetve 

kap védelmet18. Tehát a menedékjog az államnak az a joga, hogy a védelmet kért személyt 

befogadja, illetve annak kiadatását megtagadja19. 

17 Ekéné Zamárdi Ilona: Magyarország részvétele az új keletű nemzetközi migrációban Budapest - nemzetközi 
város (Magyarország az ezredfordulón Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A 
területfejlesztési program tudományos alapozása, 183-200. oldal 
Sik Endre - Tóth Judit: Román származású menekültek Magyarországon. In.: Útkeresők. MTA Politikai 
Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport Évkönyve, 1922. Szer t : Sik Endre, Bp. 1992. 
23-28. p. 

18 Timoránszki Péter: Nemzetközi Jog, II. fejezet: Az állampolgársággal kapcsolatos nemzetközi jogi 
szabályok, 157. oldal, BM. Kiadó 

19 Jogi lexikon KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Bp. 1999. 411. oldal 
Timoránszki Péter: A menedékjog alkotmányos alapjai, Magyar Közigazgatás, 1/1994. 27. 
Timoránszki Péter: Gondolatok a menekültügyi törvény alapelveiről, Rendészeti Szemle 4/1992. 12. 
Dr. Tóth Judit: A magyarországi menedékjog és intézményi rendszere, Oltalomkeresők, V. évfolyam 7-8. 
szám, 1999.4. 

• Az Alkotmány magyarázata KJK KERSZÖV, Bp. 2003. 614 - 616. oldal 
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A nemzetközi jogban kialakultak bizonyos humanitárius elvek arra az esetre is, ha egy állam 

úgy dönt, hogy a menekülteket nem fogadja be. A nemzetközi jog tiltja például, hogy a 

politikai menekülteket visszakényszerítsék abba az államba, ahol üldöztetésnek voltak kitéve. 

A menedékjog tehát olyan védelmet jelent, amelyet egy állam nyújt a területén vagy másutt 

lévő bizonyos szerveinél annak, aki azt kéri. A menedéknyújtás kétféleképpen valósulhat 

meg. 

Egyik módja a menekültek jogi helyzetére vonatkozó szerződéses normák alkalmazása. Azok 

az államok, amelyek részesei a nemzetközi szerződések valamelyikének, a szerződésben 

vállalat kötelezettségeik szerint gondoskodnak a menekültek védelméről. 

Azok az államok, amelyek nem tagjai a menekültekre vonatkozó egyik nemzetközi 

egyezménynek sem, esetenként döntenek a menedéknyújtás kérdésében. A befogadott 

menekültekről a humanitárius nemzetközi jogi normákban foglaltak szerint kötelesek 

gondoskodni. 

A humanitárius elvek többsége univerzális vagy generális nemzetközi egyezményben 

található, mint például az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, vagy a Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya. Az ezekben a generális nemzetközi egyezményekben 

foglalt elvek tehát vonatkoznak azokra az országokra, amelyek tagjai valamely 

egyezménynek. 

Az állam akkor jár el a nemzetközi joggal összhangban, ha bizonyos „emberiességi 

minimumot" nyújt az általa befogadott menekülteknek. Az „emberiességi minimum" újabban 

kialakult jogi kategória, amelynek az a tartalma, hogy az adott állam az alapvető jogokat 

tiszteletben tartja, a menedéket-kérőt nem fordítja vissza abba az államba, ahol üldözték. Főbb 

elvei a területi menedékjog megadásának elve, a nemzetközi együttműködés és szolidaritás 

elve, és a családok egységének elve. 

A területi menedékjog az állam területi főhatalmának gyakorlása. Az ENSZ 1967-ben 

elfogadott közgyűlési nyilatkozata szerint azonban az államok nem nyújtanak területi 

menedéket olyan személyeknek, akik az ENSZ céljaival és elveivel ellentétes tevékenységet 

folytatnak (pl. terroristák), továbbá béke elleni, háborús, illetve emberiség elleni 

bűncselekmények elkövetői. 
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A menedéknyújtás másik formája a diplomáciai menedék. Ilyen menedéknyújtásra rendszerint 

valamely államnak a külföldi követségén kerül sor, összefüggésben azzal, hogy a diplomáciai 

képviselet a fogadó állam részére a menedéket élvező személy kiadatását megtagadja. A 

menedéknyújtásnak ez a formája még e század elején is igen elterjedt volt, ma már azonban 

főként csak a latin-amerikai országok gyakorlatában fordul elő. 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata a menedékjog fogalmát az alábbiak szerint 

fogalmazza meg: 

„Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket élvezni. Erre a jogra 

nem lehet hivatkozni a közönséges bűncselekmény miatti, kellőképpen meg nem alapozott 

üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes tevékenység 

esetében." 

Magyarországon a menedékjog fogalma az Alkotmányban került megfogalmazásra a 

következők szerint: 

1949. XX. törvény, 67. §. Hatályos 1949. angusztus 20.-tól: 

„Magyar Népköztársaságban mindenkit, akit demokratikus magatartásáért, a társadalmi 

haladás, a népek felszabadítása, a béke védelme érdekében kifejtett tevékenységéért üldöznek, 
91 menedékjogot kaphat." 

Ezen védelem alkalmazása a kormány jóindulatán alapult, sem törvényesen érvényesíthető 

jog, sem jogorvoslat nem létezett. 

As Alkotmány 1989. évf XXXI. törvénnyel való módosítását követően. Hatályos 1989. 

október 23.-tól: 

65.§. (1) A Magyar Köztársaság a törvényben meghatározott feltételek szerint biztosítja a 

menedékjogot azoknak a külföldi állampolgároknak, akiket hazájukban, illetőleg azoknak a 

hontalanoknak, akiket tartózkodási helyükön faji, vallási, nemzeti, nyelvi, vagy politikai 

okokból üldöznek. 

20 Ehhez a részhez lásd Dr. Tóth Judit: Menedékjog kérdőjelekkel II. fejezet, A menekült fogalom és a 
menedékjog, 23-49. oldal, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1994. 

?' 1949. évi XX. törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmányáról, 67,§. 
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(2) A menedékjogot élvező személyt más államnak nem lehet kiadni. 

(3) A menedékjogról szóló törvény elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 

Az Alkotmányban rögzített definíció az alábbiakban tér el a genfi egyezményben rögzített 

fogalomtól: 

• az Alkotmány nem tartalmaz földrajzi korlátozásra való utalást, és menedékjogot 

szavatol mindazon menekülteknek, akiket bárhol a világon üldöznek. Ugyanakkor a 

jogalkalmazás a genfi egyezmény földrajzi korlátozását követi. 

« Az Alkotmány oltalmat biztosít azoknak, akiket a felsorolt öt különböző ok (faji, 

vallási, nemzeti, nyelvi és politikai) miatt üldöznek. A genfi egyezmény is öt okot 

sorol fel, de az alkotmányban rögzített öt ok közül csak négy azonos a genfi 

konvencióban felsorolt öt okkal. A magyar Alkotmány a nyelvi okból való üldözést 

említi, míg a genfi egyezmény meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozás 

miatti üldözésről szól. 

Az Alkotmány 1997. évi LIX. törvénnyé! való módosítását követően. Hatályos 1997. 

június 30-tól: 

65.§. (1) A Magyar Köztársaság a törvényben meghatározott feltételek szerint - ha sem a 

származási országuk, sem más ország a védelmet nem biztosítja - menedékjogot nyújt 

azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos tartózkodási 

helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz 

tartozásuk, vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldözéstől való 

félelmük megalapozott. 

(2) A menedékjogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazata szükséges. 

A jogalkotás kiküszöbölte tehát azt a különbséget, amely a Genfi Konvenció és a magyar 

Alkotmány között a menedékjog fogalmának meghatározásában megvolt.22 Az üldözési okok 

közül kikerült a nyelvi okból való üldözés. 

1997. évi LIX. törvény 13.§. 
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b./ A letelepedett, illetve a bevándorolt fogalmak kialakulása és jellemzése, elhatárolása 

a menekült és a menedékes fogalmaktól 

A migráns fogalma: 

A világban hosszabb ideje vándorló, elsősorban gazdasági okok, illetve jobb anyagi helyzet 

elérése céljából, továbbá a hosszabb távú letelepedés céljával utazó embertömeget a migráció 

szóval fejezzük ki. Szűkebb értelemben migráns az, aki nem külső kényszer, hanem saját 

megfontolt döntése nyomán kerekedik fel, hogy más országokban telepedjen le, vagy éljen 

hosszabb ideig. Migránsok tehát mind a kivándorlók, mind a bevándorlók, mind a letelepedett 

külföldiek, valamint a tartósan az idegen országban dolgozó vendégmunkások. Szélesebb 

értelemben a menekülőkre és a kényszervándorlókra is kiterjed e fogalom. 

A kényszervándorok valamilyen emberi tevékenység, vagy akár természeti események miatt 

kényszerülnek otthonuk elhagyására. 

A menekülők a köznyelvben menekültként emlegetett azon személyek, akik a 

menekültstátusz alapjául szolgáló okok miatt hagyják el hazájukat, tehát egy részét képezik a 

kényszervándoroknak. 

A bevándorlás fogalma: 

A bevándorlás fogalmát nem rögzíti semmilyen jogszabály. Ennek alapján nehéz helyzetben 

van az, aki a fogalmát szeretné meghatározni. Ezen kívül két fogalmat is használunk 

párhuzamosan, mégpedig a bevándorlás és a letelepedés fogalmakat. A Magyar Értelmező 

Kéziszótár szerint bevándorolt az a külföldi személy, aki valamely országba letelepedés 

végett beköltözik.23 

A letelepedés a hivatkozott kéziszótár szerint az a cselekvés, hogy valaki valamely helységet 

választ állandó lakhelyül és ott kezd lakni.24 

Eszerint a bevándorolt csak külföldi személy lehet, aki végleges letelepedési szándékkal 

érkezik valamely országba. 

23 Magyar Értelmező Kéziszótár, harmadik változatlan kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp. 1978. 131. oldal 
24 Magyar Értelmező Kéziszótár, harmadik változatlan kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp. 1978. 855. oldal 
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A bevándorlás egy komplex közjogi fogalom, amelynek feltételrendszerét és tartalmát a 

meglévő anyagi jogszabályokon kívül a mindenkori bevándorlási politika alakít ki, hiszen 

mindig államjogi kérdés marad, hogy egy adott állam kit és milyen feltételekkel fogad be az 

országba. Ezért szükséges, hogy Magyarország meghatározott migrációs stratégiával 

rendelkezzen, melynek kialakításánál figyelembe kell venni a társadalmi, gazdasági, 

szociológiai összefüggéseket és történelmi múltunkat is. A bevándorlási kérelmek elbírálására 

jogosult hatóságok jogalkalmazói munkájuk során az anyagi jogszabályok ismerete és 

alkalmazása mellett az elfogadott bevándorlási politikának megfelelően, kell, hogy 

döntéseiket meghozzák. 

Ezzel szemben a letelepedés egy olyan cselekvés, amelynek során valaki valamely helységet 

állandó lakóhelyéül választ és ott kezd lakni. Letelepedő tehát nemcsak külföldi lehet. 

Letelepedő az is, aki az ország egyik részéről a másik részére költözik. 

Véleményem szerint a bevándorlás bizonytalan időtartamra való letelepedés, a visszatérés 

szándéka nélkül. A bevándorlók tehát végleges letelepedési szándékkal érkeznek a fogadó 

államba, szándékukat elsősorban gazdasági tényezők motiválják. Alapvetően ez határolja el 
25 őket a politikai, faji, vallási stb. szempontok miatt menekülőktől. 

Szerintem a letelepedett és a bevándorolt fogalmak között a jelenlegi és a közelmúlt 

szabályozásában alapvető különbség nincs. Különbség csak a jogaik és kötelezettségeik 

tekintetében tapasztalható. Ugyanakkor letelepedettnek nevezik azokat is, akik 1990. január l-

je előtt kaptak ilyen engedélyt és azokat is, akik 2002. január 1-je után. A kétféle letelepedett 

jogai és kötelezettségei azonban nem azonosak. Ezzel a kérdéssel dolgozatom egy másik 

fejezetében foglalkozom részletesen. 

A másik lényeges különbség abból adódik, hogy a menekültek általában nem kívánnak 

véglegesen letelepedni a befogadó államban, ha üldöztetésük oka megszűnik (mint pl. a görög 

menekültek esetében) többnyire visszatérnek hazájukba (repatriálnak). 

A bevándorlók jogi státuszát nemzetközi jogi normák általában nem rendezik, az kizárólag a 

fogadó állam törvényeitől függ. Jogaikat és a befogadó állammal való kapcsolatukat általában 

az úgynevezett bevándorlási törvény határozza meg. 

25 Ehhez a részhez lásd Saskia Sassen: Elveszített kontroll? Szuverenitás a globalizáció korában. Helikon Kiadó, 
• 2000. III. fejezet: A bevándorlás az új rend próbája 79-119. oldal 
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A bevándorolt fogalmát akkor tudjuk pontosan meghatározni, ha elemezzük a menekült és a 

. menedékes fogalmát, és azt összehasonlítjuk a letelepedett, illetve a bevándorolt fogalmakkal. 

Menekült fogalma: 

A menekült szónak többféle jelentése van. A legszélesebb szociológiai, történelmi értelemben 

menekültek mindazok a menekülők, menedékesek és migránsok, akik nem önszántukból 

hagyták el hazájukat vagy szokásos tartózkodási helyüket. Szűkebb jogi értelemben menekült 

az, aki akár valamely állam nemzeti, akár a nemzetközi jog „menekült" meghatározásában 

szereplő ismérveknek megfelel. Természetesen többféle meghatározás van nemzetközi és 

nemzeti szinten egyaránt. Legszűkebb értelemben a menekült az, akit menekültként 

elismertek: 

a.) az elismert menekültek közül a konvenciós menekült az, aki a menekültek helyzetére 

vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény és 1967. évi New York-i Jegyzőkönyv 1. 

cikkében szereplő meghatározásnak megfelel, 

b.) a konvenciós menekültként elismert személy egy adott állam nemzeti joga alapján 

(Magyarországon a szakirodalom szerint a nemzeti hatóságok által) az Egyezményben 

foglaltaknak megfelelően elismert személy. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság 

Képviselete által elismertek, pedig a mandátumos menekültek, ez azonban csak abban 

az országban funkcionál, ahol az állam nem részese az 1951. évi Genfi 

Konvenciónak), 

c.) menedékes, aki ideiglenesen menedékre lel az adott országban, azaz tartózkodását 

engedélyezik, mivel hazájában váratlan események következtében tömegesen kell 

bizonyos csoportoknak menekülniük, általában háború vagy polgárháború elől 

A menedékjog védelem a kiadatás ellen. Védelemben részesülhet az is, aki nem elismert 

menekült. Ugyanakkor a nemzetközi jogban nem élvez politikai menedékjogot minden 

menekült. 
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Megállapítható tehát, hogy a menekült olyan személy, akit nemzetközi egyezmény, vagy 

alkotmányos szabályok értelmében egy állam elismert, mint menekültet. Az elismerés 

nemzetközi szervezettől is eredhet, amennyiben mandátumot kap erre az adott szervezet. A 

menekült az őt menekültként elismerő országban, míg a nemzetközi szervezet által ismert 

menekült az őt befogadó országban élvezi a menedékjogot. Védelmet kap tehát a kiadatás, a 

visszafordítás, a kiutasítás ellen, illetve bizonyos mértékig egyéb olyan jogokat és 

támogatásokat kap, amelyek megélhetését, illetve az adott társadalomba való beilleszkedését 

biztosítják. 

A menekült kategóriáján belül is megkülönböztetünk bizonyos csoportokat. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete Menekültügyi Főbiztos Hivatalának Alapszabálya II. 

fejezetében „A Főbiztos feladatai"-nak meghatározásakor rögzíti azoknak a körét, akikre a 

Főbiztos hatásköre kiterjed, tehát a menekültek körét: 

• bármely személy, aki 1926. május 12-én, 1928. június 30-án kelt intézkedések, 

továbbá az 1933. október 28-án, 1938. február 10-én kelt Egyezmények, valamint az 

1939. szeptember 14-én kelt Jegyzőkönyv, illetőleg a Nemzetközi Menekültügyi 

Szervezet Alapszabálya értelmében, 

• bármely személy, aki 1951. január 1-je előtt bekövetkezett események következtében 

és faja, vallása, nemzeti hovatartozása, vagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől 

megalapozott félelmében, az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik és 

nem képes, vagy e félelme következtében, illetőleg személyes kényelmén túli más 

indokból nem hajlandó igénybe venni országának védelmét. Ide tartozik az is, aki 

állampolgársággal nem rendelkezvén korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül 

tartózkodik és nem képes, vagy e félelem következtében, avagy személyes kényelmén 

túli más okból nem kíván oda visszatérni. A Nemzetközi Menekültügyi Szervezet 

által, annak működése során hozott, az elfogadhatóságra vonatkozó döntései nem 

érinthetik hátrányosan a menekült státus biztosítását, amennyiben a személyek az 

előző bekezdés szerinti követelményeknek megfelelnek. 



2 2 

Az ENSZ 1951. évi Genfi Konvenciója as alábbiak szerint határozza meg a menekült 

fogalmát: 

Az Egyezmény alkalmazásában a „menekült" fogalma alkalmazandó minden olyan 

személyre, aki: 

(1) Menekültnek minősült az 1926. május 12-i és 1928. június 30-i 

Megállapodások, vagy az 1933. október 28-i és az 1938. február 10-i 

Egyezmények, az 1939. szeptember 14-i Jegyzőkönyv, vagy a Nemzetközi 

Menekültügyi Szervezet Alapokmánya szerint. A Nemzetközi Menekültügyi 

Szervezet fennállása idején hozott, e jogosultságot el nem ismerő határozata 

nem zárja ki a menekült státusz megadását olyan személyeknek, akik 

megfelelnek az e rész 2. bekezdésében foglalt feltételeknek. 

(2) Aki 1951. január 1. előtt történt események következtében faji, vallási okok, 

nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való 

tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott 

félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem 

tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a 

védelmét igénybe venni. Ide tartozik az is, aki állampolgársággal nem 

rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen 

események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem 

akar oda visszatérni. Olyan személy esetében, aki több állampolgársággal 

rendelkezik, az „állampolgársága szerinti ország" kifejezés jelenti mindazokat 

az országokat, amelyeknek e személy állampolgára, és nem tekinthető az 

állampolgársága szerinti ország védelmét nélkülöző személynek, az, aki 

megalapozott félelmen alapuló okok nélkül nem vette igénybe azon országok 

valamelyikének védelmét, amelynek állampolgára.26 

A Menekültek Helyzetére Vonatkozó New York-i Jegyzőkönyv, mely 1967. október 4.-én 

lépett hatályba, elhagyta a menekült fogalomból az „1951. január 1. előtt történt események 

következtében és..." valamint „... az ilyen események eredményeként" megjelöléseket. 

26 Menekültek Helyzetére Vonatkozó Egyezmény, I. Cikk, A. pont (1) és (2) bekezdése, elfogadta 1951. július 
28-án az Egyesült Nemzetek meghatalmazottainak a menekültek és hontalan személyek helyzetéről a 
Közgyűlés 1950. december 14-i 429. (V) számú határozata alapján rendezett konferenciája. Hatályba lépett: 
1954. április 22-én, összhangban a 43. cikkel. 
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Konvenciós menekültnek tekintjük azt a menekülő személyt, akit a menekültek helyzetére 

vonatkozó 1951. évi július 28-án Genfben elfogadott Egyezmény, valamint az 1967. évi 

január hó 31-én New Yorkban létrejött Jegyzőkönyv alapján az Egyezményhez és a 

Jegyzőkönyvhöz csatlakozott állam hatósága elismert, mint menekültet. 

Az Egyezmény egy általánosan elfogadott menekült definíciót vezetett be. Ezt egyetlen 

korábbi nemzetközi dokumentum sem tette meg, mert mindig csak egy konkrét menekült 

népesség, pl. örmények, zsidók, oroszok, stb. számára nyújtandó védelemről szóltak. Ezen 

kívül beemelte alkalmazási körébe mindazokat, akik megfeleltek a korábbi nemzetközi 

dokumentumok menekült meghatározásának. Őket tekintjük történelmi menekülteknek. 

Az Afrikai Egységszervezet Egyezménye (OAU) az afrikai menekültügyek sajátos 

összefüggéseinek megoldásáról, 1969. 

Az egyezményt az Állam és Kormányfők 6. rendes ülésszakán fogadták el 1969. szeptember 

10.-én Addis Abebában, 1974. június 20-án lépett hatályba és az alábbiak szerint rögzítette a 

menekült fogalmát: 

„Ezen Egyezmény alkalmazása szempontjából menekültnek kell tekinteni mindazon személyt, 

aki faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetőleg meghatározott társadalmi csoporthoz 

tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelmében az 

állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik és nem tudja, vagy az üldözéstől való 

félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni, illetőleg 

állampolgársággal nem rendelkezvén és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül 

tartózkodva ilyen események következtében nem tud, vagy e félelme miatt nem kíván oda 

visszatérni. 

Menekültnek kell tekinteni, továbbá azon személyt is, aki külső agresszió, megszállás, idegen 

uralom vagy a közrendet súlyosan megzavaró, a származási vagy állampolgársága szerinti 

ország egy részén, vagy egész területén bekövetkezett események folytán kényszerül szokásos 

tartózkodási helyét elhagyni, hogy menedéket keressen a származási vagy állampolgársága 
97 

szerinti országon kívül." 

27 Az Afrikai Egységszervezet Egyezménye az afrikai menekültek sajátos összefüggéseinek megoldásáról 
' (1969), 1. Cikk Lés 2. pont 
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Cartagenai Nyilatkozat a menekültekről, 1934. 

A konferencia az OAV egyezményhez hasonlóan kibővítette a menekült fogalmat: 

Ennek alapján az 1951. évi Egyezményben és az 1967. évi Jegyzőkönyvben foglaltakon túl 

azokat is menekültnek tekintik, akik országukból elmenekültek, mert életüket, biztonságukat, 

vagy szabadságukat az általánossá vált erőszak, külső agresszió, belső konfliktusok, az emberi 

jogok tömeges megsértése, vagy más, a közrendet súlyosan zavaró körülmények fenyegetik.28 

Az 1989. évi 15. sz. tvr. szerinti menekült fogalom: 

Az Egyezmény (tehát 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 szerint) alkalmazásában a „menekült" fogalma alkalmazandó 

minden olyan személyre, aki: 

1./ Menekültnek minősült az 1926. május 12,-i és 1928. június 30,-i Megállapodások, vagy az 

1933. október 28.-Í és az 1938. február 10-i Egyezmények, az 1939. szeptember 14.-i 

Jegyzőkönyv, vagy a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet Alapokmánya szerint. A 

nemzetközi Menekültügyi Szervezet fennállása idején hozott e jogosultságot el nem ismerő 

határozata nem zárja ki a menekült státusz megadását olyan személyeknek, akik megfelelnek 

az e rész 2. bekezdésében foglalt feltételeknek. 

2./ Aki 1951. január 1. előtt történt események következtében faji, vallási okok, nemzeti 

hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása, avagy politikai 

meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti 

országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való vélelmében nem kívánja 

annak az országnak a védelmét igénybe venni, vagy aki állampolgársággal nem rendelkezve 

és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva ilyen események következtében 

nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem akar oda visszatérni. 

28 Cartagenai Nyilatkozat a menekültekről (1984) III. fejezet, 3. pont, 2. mondat 
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Olyan személy esetében, aki több állampolgársággal rendelkezik, az „állampolgárság szerinti 

ország" kifejezés jelenti mindazokat az országokat, amelyeknek e személy állampolgára és 

nem tekinthető az állampolgársága szerinti ország védelmét nélkülöző személynek az, aki 

megalapozott félelmen alapuló okok nélkül vette igénybe azon országok valamelyikének 

védelmét, amelynek állampolgára.29 

Az 1967-es New York-i Jegyzőkönyv megszüntette az 1951. évi Egyezmény menekült 

definíciójában szereplő időkorlátot és kimondta, hogy a részes államok földrajzi korlátozás 

nélkül alkalmazzák, és ha korábbi csatlakozásuk alkalmával nem tettek erre vonatkozó 

korlátozó nyilatkozatot, akkor a jegyzőkönyvet földrajzi korlátozás nélkül alkalmazzák. 

Magyarország az Egyezményhez való 1989-es csatlakozásakor csak az Európában 

bekövetkezett események következtében menekülni kényszerülők kérelmének elbírálására és 

e menekülők befogadására vállalt kötelezettséget, annak ellenére, hogy Alkotmányunk 65. §-a 

- melyben szabályozásra került a Magyar Köztársaság által biztosítandó menedékjog - nem 

tartalmazott ilyen területi korlátozást. 

A Konvencióhoz napjainkig több mint száz ország csatlakozott a világon, de közülük csak 

Málta, Monaco, Madagaszkár, Törökország és Magyarország csatolt hozzá területi záradékot. 

A területi záradék feloldása mellett és ellen több érv szólt és a feloldással járó presztízs-

nyereség hosszabb távon előnyökkel járhat Magyarország számára. Ez történt meg 1998. 

március l-jén a menedékjogról szóló törvény hatályba lépésével. 

Az 1997. évi CXXXIX. törvény szerinti menekült fogalom, hatályos 1998. március 1-

jétől: 

Menekült az a külföldi állampolgár vagy hontalan személy, aki faji, illetőleg vallási okok, 

nemzeti hovatartozás, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás, avagy politikai 

meggyőződése miatti üldözése, az üldözéstől való megalapozott félelme miatt az 

állampolgársága - hontalan esetén szokásos tartózkodási helye - szerinti országon kívül, a 

Magyar Köztársaság területén tartózkodik és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében 

nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni, továbbá e személy közvetlen 

?9 1989. évi 15. sz. tvr. 
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családtagja, feltéve, hogy az érintettet kérelmére a menekültügyi hatóság menekültként 

elismerte.30 

A menekült fogalma a menedékjogról szóló 2001. évi XXXVIII. számi törvénnyel 

módosított 1997. évi CXXXIX. számú törvény szerint, hatályos 2002. január l-jétől: 

Menekült az a külföldi állampolgár vagy hontalan személy, aki faji, illetőleg vallási okok, 

nemzeti hovatartozás, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás, avagy politikai 

meggyőződése miatti üldözése, az üldözéstől való megalapozott félelme miatt az 

állampolgársága - hontalan esetén szokásos tartózkodási helye - szerinti országon kívül, a 

Magyar Köztársaság területén tartózkodik és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében 

nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni, feltéve, hogy az érintettet 

kérelmére a menekültügyi hatóság menekültként elismerte.31 

A fogalomból kimaradt a státusznak a menekült közvetlen családtagjára vonatkozó 

kiterjesztése. 

Külön csoportba sorolhatjuk azokat a menekülteket, akiket az Egyesült Nemzetek Szervezete 

Menekültügyi Főbiztossága, illetve annak egyes országokba rendelt képviselője ismert el 

menekültként. Ezek a menekültek egyben konvenciós menekültek is. A velük szemben 

támasztott követelmények nem különböznek a Konvenció, illetve a Jegyzőkönyv által 

felállított követelményektől. E státusz létrejöttének oka Magyarországon az volt, hogy az 

Egyezményhez való csatlakozás esetében hazánknak lehetősége volt azt földrajzi 

korlátozással megtenni. 

Az Egyezmény 40. cikkének 1. pontja szerint ugyanis: „Bármely Állam aláíráskor, 

megerősítéskor, vagy csatlakozáskor kijelentheti, hogy az Egyezmény kiterjed minden vagy 

valamely olyan területre, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelős." 

A területi korlátozás ellenére az Európán kívüli területekről érkezett és menedékjogot kérő 

személyek helyzete sem volt megoldatlan. Számukra az ENSZ Menekültügyi 

Főbiztosságának budapesti képviselete nyújtott védelmet. A képviselet igazolványt adott ki a 

30 1997. évi CXXXIX. törvény 2.§. 
312001. évi XXXVIII. törvény, l.§. 
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számukra, melyben igazolta, hogy az abban megnevezetett személy az „elérhető információk 

j alapján az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának mandátuma alá tartozó menekültnek 

tekinthető." Ezért nevezzük az ilyen menekülteket „mandátumos" menekülteknek. 

A fentieken kívül megkülönböztetünk még több menedékjogi csoportot, melyek képviseletét, 

érdekvédelmét a Menekültügyi Főbiztosság látja el. Az úgynevezett „de facto" menekültekhez 

sorolhatók azok a személyek, akiknek üldöztetési okai, módjai, körülményei megfelelnek 

ugyan az 1951. évi Konvencióban és az 1967. évi Jegyzőkönyvben, illetve az alkotmányos 

rendelkezésekben megfogalmazottaknak, azonban a menekülő nem kérelmezte a menekült 

státuszt, vagy valamilyen formai, illetve egyéb okból nem ismerték el így. 

Menedékes fogalma: 

Viszonylag új, a menedékjogról szóló törvény 1997-es módosításáig jogilag nem szabályozott 

kategória a menedékes. Felfoghatjuk egy „quasi ideiglenes menekült" státusznak. A 

menedékeseket nem illetik meg azok a jogosítványok, amelyek a menekülteket. 

Befogadásuk nem a Genfi Konvenció, hanem a kormány politikai döntése alapján történik. A 

menedékesek számára az ország hangsúlyozottan csak ideiglenes oltalmat nyújt, garantálja 

ideiglenes védelmüket, bizonyos fokú ellátásukat, elhelyezésüket addig, amíg az életüket 

közvetlenül fenyegető tömeges erőszak, polgárháború, megszállás, etnikai zavargás vagy 

egyéb ok megszűnik és ekkor, a veszélyeztetett államok állampolgárai hazájukba 

visszatérhetnek. 

Az 1997. évi CXXXIX. törvény szerinti fogalom. Hatályos 1998. március l-jétől: 

Menedékes az a külföldi, aki olyan területről érkezett, ahonnan a tömegesen menekülők 

csoportjának tagjait a hazájukban dúló külföldi megszállás, háború, polgárháború, vagy 

etnikai összecsapás, illetőleg az emberi jogok tömeges és durva megsértése miatt a Magyar 

Köztársaság a kormány döntése alapján ideiglenes védelemben részesített és a menekültügyi 

hatóság menedékesként elismerte.32 

32 1997, évi CXXXIX. törvény 2. §. b) pont 
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A menedékes fogalma a menedékjogról szóló törvény 2001. évi XXXVIII. törvénnyel 

való módosítását követően. Hatályos 2002. január l-jétől: 

Menedékes (ideiglenes menedékben részesülő) a Magyar Köztársaság területére tömegesen 

menekülők olyan csoportjába tartozó külföldi, amelyet a kormány, azért részesített ideiglenes 

menedékben, mert a külföldiek a hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború vagy etnikai 

összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva megsértése - így 
33 

különösen kínzás, embertelen vagy megalázó bánásmód - miatt elmenekülni kényszerült. 

EU csatlakozás utáni fogalom: 

Menedékes (ideiglenes menedékben részesülő) a Magyar Köztársaság területére tömegesen 

menekülők olyan csoportjába tartozó külföldi, amelyet a kormány, vagy az EU erre 

felhatalmazott intézménye azért részesített ideiglenes menedékben, mert a külföldiek a 

hazájukból fegyveres konfliktus, polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi 

jogok általános, módszeres vagy durva megsértése - így különösen kínzás, embertelen vagy 

megalázó bánásmód - miatt elmenekülni kényszerült.34 

A menedékhez való jog és az állami szuverenitás 

A mozgáshoz való jog tartalma szerint az állam tűrni köteles, hogy polgára szabadon mozog, 
35 

és szabadon választja meg tartózkodási helyét. 

A menedékjog jogcímet ad a tartózkodásra, valamint egyidejű védelmet jelent a visszaküldés, 

a kiadatás és a kiutasítás ellen. 

A menedékhez való jog tulajdonképpen a mozgáshoz való jog sajátos válfajának tekinthető. 

Lényege, melyet a különböző nemzetközi dokumentumok is rögzítenek, hogy minden 

33 2001. évi XXXVIII. törvény í.§. (1) bekezdés 
34 2001. évi XXXVIII. törvény l.§. (1) bekezdés 

Nagy Boldizsár: Uniós jog és nemzetközi együttműködés a migráció terén. In.: Acta Humana,4. 81993.) 1-2. 
sz. 54-59. p. 

35 Gyurkó Szilvia: A mozgáshoz való jog Achilles-sarka: a menedékhez való jog, In: Studia Collegii De 
Stephano Bibó Nominati, 1999. Bibó István Szakkollégium Bp. 1999. 
Földesi Tamás: A mozgáshoz való jog Achilles-sarka: a menedékhez való jog, In.: Társadalmi Szemle, 48. 

' (1993.) 8-9. sz. 75-78. p. 
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személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a más ország 

nyújtotta menedéket élvezni (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata). 

A megfogalmazás korrekt, pusztán az a hiányossága, hogy míg a menedékkérés joga rögzítve 

van, addig a menekültek befogadására nézve nincs előírva az országok kötelezettsége, hiszen 

ez az államok szuverenitása körébe tartozik. Ez megfigyelhető a legáltalánosabb és 

legszélesebb körben alkalmazott Genfi Egyezmény tekintetében is, amely a menekültek jogi 

helyzetét és az ezzel kapcsolatos állami támogatást, hozzáállást szabályozza. 

Valójában a menedékjog nyújtása még napjainkban is több esetben politikai szempontokon 

alapul, nem pedig az Egyezmény, a belső jog és a humanitárius kötelezettségek maradéktalan 

betartásán. 

A menekülteket befogadó és kibocsátó országok közötti viszony más tekintetben is 

jelentőséggel bír. Noha a különböző menekültügyi konvenciók (például a Genfi Egyezmény, 

vagy az Afrikai Egyezségokmány) rögzítik, hogy a menekültek befogadása békés és 

humanitárius cselekedet és nem tekinthető barátságtalan aktusnak, a gyakorlatban ez mégis 

előfordul. A legszélsőségesebb esetben ez fegyveres erőszakot is jelenthet. Sajnos többször is 

megtörtént, hogy államhatárokon átkelve rajtaütéseket hajtottak végre menekülttáborokban a 

származási ország katonai-félkatonai egységei. 

Érdekes módon az előzőekkel ellentétes folyamatok is történnek, amikor a származási ország 

kifejezetten örül, ha mások befogadják azokat, akiktől meg kíván szabadulni. Ez történt 

Ugandában, amikor az ott élő ázsiai származású lakosságot tömegesen űzték el. 

Az egyes tagállamok gyakran hivatkoznak a be nem avatkozás nemzetközi jogi alapelvére, 

amikor azt kívánják indokolni, hogy miért zárják le határaikat a menekülők elől. Valójában itt 

értékkollízió áll fenn, ahol a humanitárius értékek az egyik, a másik oldalon, pedig az államok 

szuverenitása, valamint a be nem avatkozás elve áll egymással szemben. 

Szerencsére a mérleg nyelve a másik irányban látszik elmozdulni és az országok, különösen a 

fejlődő országok hajlandóak a segítségnyújtásra. A fejlett világ viszont egyre inkább 

elzárkózó politikát folytat, amikor új kategóriák bevezetésével egyre nehezebbé teszi már a 
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bejutást is területére, emberiességi kötelezettségeit pedig segélyek folyósításával véli 

teljesíteni. 

Az 1990-es években Magyarországon tartózkodó menekültek és menedékesek többsége a volt 

Jugoszláviából és annak utódállamaiból került ki. Ennek elsődleges oka valószínűleg a 

földrajzi közelségben keresendő. 1995. novemberében Daytonban aláírták a békeszerződést, 

és ezzel a háború formálisan véget ért. A menedékesek biztonságos és békés hazatérése, 

illetve a korábbi környezetükbe való reintegrációja azonban nehézségekbe ütközött, emiatt 

ellátásuk, a róluk való gondoskodás továbbra is feladatként jelentkezett a menekültügyi 

szervek számára. 

A táborokban élő menedékesek többsége muzulmán nemzetiségű volt, nagy részük előzőleg 

Bosznia-Hercegovinában élt, kisebb részük pedig Kis-Jugoszláviában. A táboron kívül lakók 

nagy része a Vajdaságból érkezett. 

A hazatérni vágyóknak is csak alig fele tett lépéseket a visszatérés érdekében. 

A Magyarországon maradók egy része közösségi szállásokon, idegenrendészeti őrizetben, 

vagy befogadó állomáson tartózkodott, más részüket rokonok fogadták be, és jelentős 

számban voltak köztük olyanok is, akik magánszálláson laktak, mert annak költségeit 
36 

külföldről kapott támogatásból, vagy saját megtakarításaikból fedezni tudták. 

36 Kovács András: Menedékesek Magyarországon 1996. januárjában. In.: Migráció és politika. Szerk.: Sik 
Ferenc - Tóth Judit Bp. 1996. 47-66. p. 
Tóth Pál Péter: Menedékesek Magyarországon 1996. szeptemberében In.: Migráció és Politika 72-77. p. 
Husery-Darvas Éva: A volt Jugoszláviából menekültek a repatriációról - Felmérés. In.: Migráció és politika 
77-78. p. 
Gyurkó Szilvia: A mozgáshoz való jog Achilles-sarka: a menedékhez való jog Studia Collegii De Stephano 
Bibó Nominati 1999. Bibó István Szakkollégium, Bp. 1999. 
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2. fejezet: A letelepedés szabályozásának története 

A letelepedés intézményének kialakulása Európában és Magyarországon, a magyar 

szabályozás kezdetei 1903-ig 

Sajátos, a közigazgatás fejlődésének jellemző elemeit felmutató jogterülettel ismerkedhet meg 

az, aki a külföldiek rendészetének hazai kialakulását, napjaink idegenrendészeti helyzetét 

kívánja vizsgálni. 

Bár magyarországi szabályozásának története nem egészen másfél évszázadra nyúlik vissza, 

már a korábbi társadalmak, államok közösségeit is foglalkoztatta a hozzájuk érkező idegenek, 

vendégek szándéka, szokásai, a közös érdekű ügyek kezelése. 

A történelmi fejlődés során kialakult az államok területén tartózkodó külföldiek jogi helyzetét 

rendező idegenjog, majd ezen belül a beutazásukkal, tartózkodásukkal összefüggő jogi, 

közigazgatási hatósági tevékenységet felölelő idegenrendészet. 

A magyar állam híres volt befogadó készségéről. Maga a keresztény állam alapítása is jórészt 

annak volt köszönhető, hogy a fejedelmi család nagy számban látott vendégül és hívott 

letelepedni hittérítőket, lovagokat és írástudókat. 

Már az államalapítás utáni évszázadban jöttek Magyarországra az idegenek, hozva magukkal 

fejlett harci kultúrájukat. 

A besenyők egyes csoportjai már a X. században szivárogtak nyugat felé, majd csatlakoztak a 

magyarokhoz. Letelepedésük engedélyezése fejében katonáskodással tartoztak. Egy részük 

elvesztette identitását és beolvadt a magyar társadalomba. Jelentősebb általuk lakott 

településterület volt a Hanság vidéke, Sárbogárd és környéke, valamint a Marostól délre eső 

Nagybesenyő. 

A Magyar Királyság kezdettől fogva szívesen fogadta a megélhetésüket kereső nyugatiakat. 

Eleinte hospesnek neveztek minden beköltözőt. A vendégtelepesek földet, védelmet és 

bizonyos kiváltságokat kaptak, melynek fejében adóval és katonáskodással tartoztak. 
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Korai „befogadás-politikánkról" nem sokkal a második ezredforduló után is időszerű és 

elgondolkodtató példával szolgál I. István fiához írt intelmeinek egyike: 

„A vendégek különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb tudást és fegyvert hoznak 

magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli ... Mert az egynyelvű és 

egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked fiam, hogy a 

jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad, és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben 

tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak." 

A kor igényeinek megfelelő szabályokkal később is találkozhatunk. I. László ún. II. 

Törvénykönyve (1077 körül) tartalmaz utalást az idegen kereskedőkre. A törvény szerint a 

külföldi kereskedők mellé királyi poroszlót rendeltek ki, akinek bemutatták az általuk vásárolt 

árut. 

A külföldiek magyarországi letelepedéséről az 1100 körül megjelent Kálmán tőrvénykönyv 

rendelkezett először, mely szerint külföldi állampolgár csak úgy telepedhetett le hazánkban, 

ha valaki kezességet vállalt érte. Külföldi papot az ország területére csak ajánlólevéllel 

fogadtak be, egyéb külföldi személy befogadása csak kezes állítása révén történhetett. A 

külföldiek rendészetével foglalkozó külön jogszabály évszázadokon keresztül nem volt. 

Nagyobb számú, speciális anyagi és eljárásjogi rendelkezések azonban csak a kiegyezést 

követően láttak napvilágot. 

Magyarországra főként német ajkú szászok és újlatin nyelveket beszélő olaszok jöttek. 

Különösen nagy számban érkeztek telepesek a XII. században II. Géza uralkodása alatt. 

Ezeket a király Dél-Erdély területén telepítette le. 

Az első magyarországi románok a Déli Kárpátok erdélyi lejtőin jelentek meg a XIII. század 

első évtizedében. A magyar királyok a románokat határvédő katonákként alkalmazták, ezért a 

XIII. század harmadáig csak a király által birtokolt földeken telepedhettek le. 

II. András a német lovagokat azért fogadta be az országba, hogy elejét tudja venni az 

országrészt zaklató kun betöréseknek, és hogy segítségére legyenek a kunok megtérítésében. 
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IV. Béla több intézkedése az újabb tatár támadás elleni védekezést szolgálta. A külföldiek a 

Duna-Tisza közén a Körösök és a Maros mentén, a tatárok által elpusztított területeken 

telepedtek le. 

A fentiekből is látható, hogy a magyar királyok Európa legtudatosabb telepítéspolitikáját 

honosították meg, amelyre a tatár, majd a török pusztítás után is szükség volt. 

A törökök kiűzése után következett a németség legnagyobb méretű betelepítése 

Magyarországra, amely részben úgy történt, hogy a földesurak rendkívüli kiváltságokat 

biztosítottak számukra, például hosszú időre mentesültek az úrbéri terhek alól, szabad 

költözési jogot kaptak, stb., másrészt az udvar tervszerű telepítéspolitikát folytatott a töröktől 

visszafoglalt területek benépesítését tekintve. A török kiűzése utáni újjátelepítésben a 

délszlávok és a németek mellett főként a felső-magyarországi szlovákok jöhettek számításba. 

Különösen a Grassalkovich és a Harruckern-féle telepítések voltak nagyszabásúak. Főként 

Zólyomból, Nógrádból, Gömörből vándoroltak hozzánk. 

A szerbek a török megszállás idején a Duna mentén egészen Pestig feláramlottak. E 

nemzetiség tömeges vándorlása 1389-ben, a rigómezei ütközet után kezdődött meg. I. Lipót 

különleges kiváltságokat adott számukra, mint például a szabad pátriárkaválasztás, a görög-

keleti egyházjog érvényben hagyása, majd kivette őket a felszabadult magyar területek 

törvényhatóságainak igazgatása alól, önálló vajdaválasztási jogot adva nekik. 1867-ig a szerb-

magyar ellentét alapja az volt, hogy a külön közigazgatással rendelkező területeket a magyar 

rendek a megyeszervezet igazgatása alá akarták vonni. 

A cigányság a nemzetiségek sorában külön helyet foglalt el, hiszen - figyelemmel vándor 

életmódjukra - őket nehezen lehetett egy területre letelepíteni. A XV-XVII. században mind 

az állam vezetése, mind a lakosság türelmes volt velük szemben, mert le akarták őket 

telepíteni, illetve kézművesként akarták őket alkalmazni. 1711. után azonban az 

államszervezet szembekerült a karavánokban vándorló, állandó lakhely nélküli cigánysággal. 

Mária Terézia az 1760-as évektől több rendeletében a ,jó szigorral" való neveléssel akarta 

őket állandó munkához, megtelepedéshez, és a keresztény erkölcsökhöz szoktatni. 

A zsidó lakosság száma a XVIII. században növekedett meg jelentősen. Elsősorban 

•Lengyelországból, Cseh- és Szlovákiából telepedtek át Magyarországra, mivel a Habsburg 
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tartományokban szigorú korlátozó intézkedéseket hoztak ellenük. Betelepedésüket III. Károly 

és Mária Terézia uralkodása idején rendelettel igyekeztek korlátozni. Több rendelettel 

korlátozták a zsidók kereskedelmi tevékenységét, tilos volt nekik salétrommal, puskaporral és 

borral kereskedni. Az 1840. évi XXIX. törvénycikk azonban lehetővé tette szabad 

letelepedésüket, városi ingatlanszerzésüket, ezen kívül ipari és kereskedelmi vállalkozásokat 

alapíthattak. 

A több nemzetiségű ország számára az 1867-es kiegyezést követően az 1868. évi XLIV. 

törvénycikkel elfogadták a nemzetiségi törvényt, amely széleskörű jogokat biztosított a 

nyelvhasználat területén. A nemzetiségiek a saját nemzeti nyelvüket használhatták kérvényeik 

beadásánál az alsó fokú bíróságokon, a községek hivatalos nyelvét pedig a lakosok 

határozhatták meg. 

Amíg a XVIII. századbeli bevándorlók elsősorban a Német Birodalom területéről jöttek, 

addig a XIX. században a Monarchia nyugati tartományaiból, Ausztriából, Csehországból és 

Morvaországból érkeztek betelepülők. 

Az államalapítástól kezdődően tehát egészen a XIX. századig népek egész sora vándorolt be a 

Kárpát-medencébe, gyarapítva ezzel a kultúrát és a hagyományt. A külföldről érkező 

telepesekből sokan minden erőszakos állami kényszer nélkül elmagyarosodtak. Ugyanakkor a 

tömbben élő románok, szerbek, szlovákok, németek, zsidók megtartották saját kultúrájukat. 

Ez a befogadó magatartás az alapja annak, hogy a XIX. század második felében olyan 

gyorsan igazodott a magyar társadalom az ipari-technikai forradalom igényeihez. A keleti 

peremvidékekre a hiányzó modern német, cseh, morva és zsidó iparos, kereskedő, értelmiségi 

és igazgatási szakemberek áramlottak be külföldről 1850. és 1900. között. Ezáltal a magyar 

állam a századforduló Európájának egyik legdinamikusabban növekvő nemzetgazdaságát 

mondhatta magáénak. 

Hazánkban a külföldiek rendészetének szabályozására az 1867-es kiegyezést követő 

időszakban került sor. 

Az első jogszabály, amely egységes szerkezetbe foglalta a külföldiek ügyintézésével 

kapcsolatos rendelkezéseket, az 1871. évi XVIII. töivény volt, melynek megalkotását a 

rohamos fejlődésnek indult kapitalizmus, a XIX. század második felében megindult modem 

népvándorlás, valamint Magyarország lendületes idegenforgalma indokolta. 
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A külföldiek letelepedésére vonatkozó előírásokat az 1886. évi XXII. számú törvénycikk 

tartalmazta. A törvénycikk végrehajtására alkották meg az 54091/1888. sz. BM rendeletet. 

A törvénycikk szerint a külföldi a községben lakhatik, települhet, a község kötelékébe 

felvétethetik. Ha a községben állandóan lakni akar, tartozik azt bejelenteni, és ha kimutatja, 

hogy a község terhelése nélkül magát és családját tartósan fenntartani képes, tőle lakhatási 

engedély csak erkölcsisége ellen fennfolyó, alapos gyanú esetében tagadható meg. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a közigazgatási hatóság a külföldit 300 

forintig terjedő pénzbüntetéssel büntethette, vagy távozásra kényszeríthette. Ha a felhívás 
37 dacára sem akart távozni, a távozásra rendőri kényszerrel is szorítható volt. 

A külföldi lakhatási szándékát a törvénycikk alapján vélelmezték, ha 3 hónapon át a 

községben tartózkodott. Ezt követően a községi előjáróság a külföldit nyilatkozattételre 

szólította fel, hogy lakhatási szándékáról nyilatkozzon.38 

A lakhatási engedély a község területén való tartózkodásra jogosította a külföldit. 

Magatartását figyelemmel kísérték és lakhatási engedélyének megvonására intézkedhettek, ha 

az ország, illetve a község területén való tartózkodása kifogásolható volt. 

A települési engedélyt a községben történt két évi állandó tartózkodás, a községi kötelékbe 

való felvételét pedig a honosítás, illetve az öt évi magyarországi tartózkodás után nyerte el.39 

Az 1903-as idegenrendészeti jogszabályok Jellemzése 

Magyarország az ezredfordulóra fejlődő, agrárkapifalista ország lett. Az idegenforgalom 

megnövekedése szükségessé tette egy új, immár kizárólag az idegenrendészettel foglalkozó, 

az országban tartózkodó külföldiek helyzetét rendező magas szintű jogszabály megalkotását. 

A magyarországi viszonyok javulása következtében az 1890-es években a letelepedők száma 

megszaporodott. Ennek következtében igényként jelentkezett a letelepedés önálló 

szabályozása. Ebben a szellemben alkotta meg az Országgyűlés az 1903. évi V. 

törvénycikket, mely hatályon kívül helyezte az 1886. évi XXII. törvénycikk 15.§-át 

37 1886. évi XXII. törvénycikk, a községekről, II. fejezet, 15. §. 
38 1886. évi XXII. törvénycikk, a községekről, II. fejezet, 15. §. 
39 1 8 86. évi XXII. törvénycikk, a községekről, II. fejezet, 15. §. 
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A törvénycikk részletesen szabályozta a külföldieknek a Magyar Korona országai területén 

való lakhatását.40 

A törvénycikk részletesen szabályozta tehát: 

• a külföldiek tartózkodási, bejelentkezési kötelezettségét, 

® a külföldiek nyilvántartását, 

• a külföldiek lakhatási szándékának bejelentését, 

• a letelepedés engedélyezését, 

• a honosítás feltételeit, 

• a külföldiekkel kapcsolatos kényszerintézkedéseket. 

A szállásadó vagy megbízottja köteles volt a külföldi lakcímét a községbe való megérkezését 

vagy távozását követően, 24 órán belül bejelenteni, 

Magyarországon 

® a kis- és nagy községekben a községi jegyzőnél, 

• Újpest és Rákospalota községekben a székesfővárosi magyar királyi államrendőrség 

újpesti kerületi kapitányánál, 

• a városokban a rendőrkapitányánál, 

• Budapest székesfővárosban a székesfővárosi magyar királyi államrendőrség 

bejelentési hivatalánál, 

Horvát- Szlavonországokban 

• közigazgatási községekben a jegyzőnél, 

© városokban a rendőrhatóságnál. 

A községi jegyzők a bejelentéseket tizenöt napon belül Magyarországon a főszolgabírónak 

továbbították, Horvát-Szlavonországokban pedig a járási hatóságnak, illetve a határrendőrség 

hatósági területén a határszéli rendőrkapitányhoz terjesztették fel. 

40 A külföldiek nyilvántartását egy belügyminiszteri rendelet már az 1888. évben (54091. sz.) kötelezővé tette, 
meghagyván a törvényhatóságoknak, hogy a nyilvántartás körüli eljárás részletes meghatározása céljából saját 
hatáskörükben megfelelő szabályrendeleteket alkossanak. Az 1905. évi 100122. sz. belügyminiszteri rendelet 
szerint az időközben elkészült és jóváhagyott szabályrendeletek egyidőben, 1896. január l-jével léptek életbe. 
Ehhez a részhez lásd ínég Pavlik F.- Laky I.: Határrendészeti kézikönyv 1907. Bevándorlás c. fejezete, 317. 

• oldal 
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A fővárosi magyar királyi államrendőrség bejelentési hivatala a székesfőváros tanácsát 

értesítette azokról a külföldiekről, akik 

• a bejelentéstől számított tizenöt napon belül nem távoztak e határidő leteltétől, 

• eltávoztak a bejelentett helyről a bejelentéstől számított három nap alatt.41 

Ha a külföldi a község területén akart letelepedni, ezt a szándékát a megérkezéstől számított 

tizenöt napon belül kellett bejelentenie, egyúttal igazolnia kellett személyazonosságát, 

állampolgárságát, szükség esetén illetőségét és erkölcsi előéletét, illetve azt, hogy magát és 

családját tartósan eltartani képes. Az okmányok beszerzésére a törvény tizenöt napos 

haladékot biztosított a külföldi számára. 

Ha a külföldi a magyar korona országainak egy másik községébe akart átköltözni, szintén 

bejelentési kötelezettséggel tartozott. 42 A bejelentési kötelezettség teljesítéséről a külföldi 

hatósági bizonyítványt kapott, amelyet hatósági ellenőrzés során köteles volt felmutatni. A 

bizonyítvány kiállításáról a hatóság nyolc napon belül értesítette az érdekelt községet, illetve 

városi tanácsot.43 

Ha a külföldi lakhatási szándékát a törvényes határidőn belül nem jelentette, de ilyen 

szándékára körülményeiből következtetni lehetett, akkor a hatóság őt haladéktalanul 

felszólította, hogy három napon belül nyilatkozzon szándékáról. A nyilatkozat után döntött a 

hatóság a külföldivel kapcsolatos további eljárás szükségességéről. 44 

Mentesültek a bejelentési kötelezettség teljesítése alól az uralkodóház tagjainál megszálló 

külföldiek, illetve azok, akiket területen kívüliség illetett meg, továbbá a magyar korona 

országainak területén szolgálatot teljesítő konzulok, mivel a felsoroltak rangjuknál és 

állásuknál fogva is elegendő biztosítékot nyújtottak a mentesség megszerzéséhez.45 

A bejelentésről a hatóságok községenként külön nyilvántartást vezettek.46 A bejelentési 

kötelezettség teljesítését a rendőrhatóság a szállodákban és magánházakban is ellenőrizhette.47 

41 1903. évi V. törvénycikk, a külföldieknek a magyar korona országai területén való lakhatásáról, 2.§. 
42 Ugyanott 3. §. 
43 Ugyanott 4. §. 
44 Ugyanott 5. §. 
45 Ugyanott 6. §. 
46 Ugyanott 7.§. 
47 Ugyanott 8. §. 
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A nyilvántartás vezetését a belügyminiszter, illetve a horvát-szlavon-dalmátországi bán saját 

küldöttje által ellenőrizhette, és ha a nyilvántartás nem felelt meg az előírásoknak, akkor 50 

koronáig büntetést szabhattak ki.48 

A külföldi az állam területéről a rendőrhatóság által bármikor kiutasítható volt és szükség 

esetén ez a kiutasítás kényszerrel is végrehajtható volt, ha 

• magát kellően nem igazolta, 

® a maga és családja fenntartására szolgáló eszközöket nem mutatta ki, 

® tartózkodása az állam érdekeire, vagy a közbiztonságra és a közrendre nézve aggályos 

volt.49 

A szállásadó vagy megbízottja, ha a külföldivel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének az 

előírt határidőn belül nem tett eleget, kihágást követett el és 200 koronáig terjedő büntetéssel 

volt büntethető.50 

Ha a külföldi a bejelentéshez szükséges adatait nem közölte a szállásadójával, vagy annak 

megbízottjával, vagy esetleg valótlan adatokat közölt, szintén kihágást követett el és 

pénzbüntetéssel, illetve egy hónapig terjedő elzárással volt sújtható.51 

Ha a külföldi lakhatási szándékát a törvényes határidőn belül nem jelentette be, illetve a 
• 52 

hatóság felszólítására sem nyilatkozott, kihágást követett el és pénzbüntetéssel sújthatták. 

A külföldi bejelentési kötelezettségével kapcsolatos feladatait az alábbi hatóságok 

teljesítették: 

1./ Magyarországon: 

• a kis- és nagyközségekben a főszolgabíró, 

• Újpesten és Rákospalotán az újpesti kerületi rendőrkapitány, 

• a városokban a rendőrkapitány, 

• Budapesten a tanács illetve a főkapitány, vagy helyettese. 

2./ Horvát-Szlavon-országokban az első fokú politikai hatóság, 

48 1903. évi V. törvénycikk a külföldieknek a magyar korona országai területén lakhatásáról, 9.§. 
49 Ugyanott 10. §. 
30 Ugyanott 11. §. 
51 Ugyanott 12. §. 
5'2 Ugyanott 13. §. 



39 

3./ a határrendőrség hatósági területén a határszéli rendőrkapitányság. 
• 53 

A határozatok ellen a felettes hatóságokhoz fellebbezéssel lehetett élni. 

A kihágásokkal kapcsolatos rendőri büntető bíráskodást az alábbi szervek gyakorolták: 

1./ Magyarországon: 

Első fokon: 

• kis- és nagyközségekben a főszolgabíró vagy a szolgabíró, 

• Újpest és Rákospalota községekben a székesfővárosi magyar királyi államrendőrség 

újpesti kapitánya, 

• rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott városokban a rendőrkapitány 

vagy helyettese, ezek akadályoztatása esetén a tanács által megbízott tisztviselő. 

Másodfokon: 

• kis- és nagyközségekben, valamint rendezett tanácsú városokban az alispán, 

• Újpest és Rákospalota községekben a fővárosi magyar királyi államrendőrség 

főkapitánya vagy helyettese, 

® a törvényhatósági joggal felruházott városokban a tanács. 

2./ Budapesten: 

© első fokon: a kerületi kapitányság vezetője, illetve a főkapitány, vagy a helyettese, 

• másodfokon: a főkapitány, illetve helyettese, ott, ahol első fokon a kerületi 

kapitányság vezetője járt el, továbbá a tanács ott, ahol a főkapitány vagy helyettese jár 

el első fokon. 

Harmadfokon: a belügyminiszter. 

3./ Horvát-Szlavonországokban az ottani törvények szerint illetékes hatóságok. 

4./ A határőrség hatósági területén a határszéli rendőrkapitányság gyakorolta az első fokú 

rendőri büntető bíráskodást.54 

53 Ugyanott 14. §. 1-3. pont 
54 1903. évi V. törvénycikk, a külföldieknek a magyar korona országai területén való lakhatásáról, 15. §. 1-3. 

pont 



40 

Települési engedélyért folyamodhatott az a külföldi, aki igazolta, hogy lakhatási szándékát a 

hatóságnak bejelentette és két éve állandóan az ország területén lakik, feltéve, hogy 

rendelkezik az állampolgárokra előírt feltételekkel. 

A községi kötelékbe való felvételt azonban csak akkor szerezhette meg, ha honosításához 

hozzájárultak és legalább öt éve az országban lakott. 

Nem kaphatta meg a külföldi sem a települési engedélyt, sem a községi kötelékbe való 

felvételt, ha a törvényben előírt feltételeket nem teljesítette.55 

A szabályozás alapvetően a helyi, községi hatósági jogkör keretei közé utalta a külföldiek 

rendészetét. Szabályozásra kerültek a külföldi tartózkodási jogcímei (három hónapon túl a 

lakhatás, két év után a letelepedés, öt év állandó magyarországi tartózkodást és honosítást 

követően a községi kötelékbe való felvétel lehetősége), a tartózkodáshoz szükséges feltételek 

(anyagi kondíciók, hasznos szakképzettség, erkölcsi feddhetetlenség) vizsgálata. A növekvő 

idegenforgalommal, a kialakuló úgynevezett külföldi bűnözéssel összefüggésben 

megfogalmazódott az ellenőrzés igénye. 

A lakcím-bejelentési és egyéb tartózkodási szabályok ellenőrzésére az elöljáróság és a 

rendőrség volt jogosult, a magatartási szabályok megszegőit kihágás miatt vonták 

felelősségre, jogkövetkezményként pénzbírságot, súlyosabb esetben kitoloncolást 

alkalmaztak. 

Az Országgyűlés 1905-ben megalkotta a határrendőrség felállításáról szóló VIII. 

törvénycikket. Ennek a szervezetnek a hatáskörébe tartozott a határrendészeti feladatok 

ellátása, mely hatáskört közösen gyakorolta a vámőrséggel.56 

55 1903. évi V. törvénycikk, a külföldieknek a magyar korona országai területén való lakhatásáról, 16. §. 
56 Pavlik F. - Laky I.: Határrendészeti kézikönyv 1907. a határrendőrség létrehozásáról szóló fejezete 
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Á magyar szabályozás bemutatása 1945-ig 

1914-ben az I. világháború kitörésével a hadviselés érdekei a külföldiek ellenőrzése körül is 

eredményesebb intézkedéseket kívántak. így születtek meg az idegen, ellenséges államok 

alattvalóira a korlátlan szabad mozgást gátló intézkedések, amelyek rendőri felügyelettel és 

őrizetbe vétellel valósultak meg. 

Az I. világháborút követően az 1921. évi XXXIII. számú törvénycikk jelentette a trianoni 

békeszerződés életbelépését, amely kitért a külföldiek beutazására, illetve a beutazáshoz 

szükséges vízum beszerzésére. Ekkor még nem használták a vízum kifejezést, hanem a 

„visum" latin szónak a magyar megfelelőjét, a láttamozási alkalmazták. 

Az 1922-ben kiadott XVII. számú törvénycikk kimondta, hogy a külföldi állampolgároknak 

Magyarország területére való beutazása szabályszerű útlevelüknek az illetékes magyar 

külképviseletnél beszerezhető és államonként változó illeték befizetése után eszközölt 

láttamozáshoz van kötve. 

Munkavállalás és alkalmaztatás céljából beutazó külföldiek csak előzetes beutazási engedély 

alapján kaphattak vízumot. Művészeknek és sportversenyzőknek azonban rövidebb ideig tartó 

vendégszereplés céljából beutazási engedélyt kellett kérniük. Egyéb okból - pl. látogatás, 

üdülés, szórakozás, gyógykezelés - beutazni szándékozó külföldiek útlevelét külképviseleti 

hatóságaink a láttamozás megszerzése alkalmával a következő záradékkal látták el: „Az 

útlevél tulajdonosa és az útlevélben megnevezett kísérője Magyarország területén 

alkalmazást, munkát nem vállalhat." Az elszakított területeken lakó volt magyar 

állampolgárok különös méltánylást érdemlő esetben (pl. haláleset, betegség, halaszthatatlan 

teendők esetén) külképviseleti hatóságaink láttamozása nélkül is beléphettek az ország 

területére. Az ilyen vízum nélkül beutazó külföldi útlevelébe a határellenőrző közeg azt az 

utasítást jegyezte be, hogy „a vízumot a Magyar Királyi Külügyminisztérium 

Útlevélosztályánál köteles utólag megszerezni". Az így beengedett külföldi tartózkodási 

engedélyt addig nem kaphatott, amíg a kötelességének eleget nem tett, és ha e nélkül kísérelte 

meg az országot elhagyni, akkor a vízumdíjat a kilépéskor a kihágási eljárás egyidejű 

lefolytatása mellett hajtották be rajta. 
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A külképviseleti szervek a külföldieket útleveleik láttamozása alkalmával úgynevezett 

„Ellenőrző lap"-pal is ellátták, melynek rovatait a külképviseleti hatóság, vagy a külföldi 

tölthette ki. Ezt az ellenőrző lapot a beutazás alkalmával a határforgalmat ellenőrző közeg 

elvette. 

Azok a külföldiek, akik kiutasítási ítélettel vagy rendőrhatósági határozattal rendelkeztek, 

illetve visszatérésre megszabott tilalom hatálya alatt álltak, vízumot csak a 

Belügyminisztérium külön engedélye alapján kaphattak. 

Az 1903. évi V. törvénycikk egyes rendelkezéseit, köztük a külföldiek magyarországi 

tartózkodását az 1930. évi XXVIII. törvénycikk módosította, melynek megalkotását az I. 

világháborút lezáró trianoni békeszerződés következtében beálló új viszonyok indokolták. A 

külföldiek ellenőrzése teljes egészében a rendőrség hatáskörébe került. 

A törvény végrehajtására a belügyminiszter kiadta a 10 000/1930. számú rendeletét, melyben 

először találkozunk a külföldi fogalmának ma is érvényes, de már egyszerűsített 

megfogalmazásával. 

„Külföldi mindenki, aki a fennálló jogszabályok értelmében nem magyar állampolgár." 

A törvénycikk rendelkezése alapján közvetlen miniszteri irányítással hozták létre a külföldiek 

rendészetéért felelős szervet, a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóságot57, amely 

másodfokú szervként a rendőr-főkapitányságok idegenrendészeti ügyeiben is eljárt. A törvény 

végrehajtására kiadott BM rendelet tovább szigorította a külföldiek magyarországi 

tartózkodását, pl. a lakhatási engedélyek kiadásához a személyazonosság, állampolgárság 

igazolása és érvényes utazási igazolvány bemutatására volt szükség. 

A külföldiek beutazásának, településének további korlátozására a gazdasági válság idején, 

1929-1933. között került sor. 

Az uralkodó gazdasági viszonyok, az általános munkanélküliség Európa államait kivétel 

nélkül a munkanélküli külföldiek bevándorlása elleni védekezésre kényszerítették. 

A fasizmus térhódítása és a fasiszta jellegű belpolitikai irányvonal megmutatkozott a 

külföldiek rendészetében is és ez tükröződött a letelepedési engedélyek elbírálásában is. 

1930. évi XXVIII. törvénycikk 2. §. (1) bekezdés 
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A KEOKH ellenőrző tevékenységének segítése, eredményességének fokozása érdekében 

kiadásra került az 500/1940. számú BM rendelet. Ennek értelmében alacsonyabb szinten a 

főszolgabírókat bízták meg a külföldiek ellenőrzésével. 

A két világháború időszakában, majd az ezt követő évtizedekben Magyarország jellemzően 

kibocsátó országává vált a nemzetközi népvándorlásnak. A gazdasági, politikai helyzet 

korszakonként! változásai ellenére az idegenrendészeti szabályok lényegében nem változtak, 

előtérbe került azonban a rendeleti jogalkotás, továbbá az ellenőrzés teljességét, szigorát, a 

szervezeti központosítást tükröző rendelkezések. 

Az idegenrendészet szervesen beilleszkedett a fasizmus nyílt diktatúrájába és segítséget 

nyújtott ahhoz, hogy a nem kívánt külföldi személyek ne élhessenek Magyarország területén. 

A magyar szabályozás bemutatása 1945-től az 1990-es rendszerváltásig 

A magyar államnak ez a befogadó és a magyar társadalomnak ez a toleráló hagyománya rövid 

időszakok kivételével évezredes hagyomány. Kirekesztő erők mindig voltak, mindig voltak 

tehát olyanok, akik az idegenekkel szemben versenyképtelenek és így ellenérdekeltek voltak, 

vagy olyanok, akik a szokásokban megmutatkozó másságot nehezen viselték. Nem lehet tehát 

egységes magatartásról beszélni a magyarság tekintetében sem, de a kirekesztő magatartás 

csak rövid időszakokban került a politikában felszínre. Ilyen volt az 1946. február 17.-én 

kötött lakosságcsere egyezmény, amelyet Magyarország Csehszlovákiával kötött, és 

amelynek értelmében ahány magyarországi szlovák önként jelentkezett csehszlovákiai 

áttelepülésre, ugyanannyi csehszlovákiai magyart távolítottak el a csehszlovák hatóságok az 

országból. 

A II. világháborút követő migráció adatai szerint Magyarország területéről 20000 német 

menekült el és 185000 németet telepítettek ki, azon a címen, hogy az emberiség ellen 

elkövetett súlyos bűntettei miatt az egész német népnek bűnhődnie kell. 

A háború után több mint egymillió kitelepített és elhurcolt magyar tartózkodott Ausztriában 

és Németországban. Ez az embertömeg katonákból, csendőrökből, rendőrökből, 

köztisztviselőkből állt, a kitelepített intézmények és vállalatok alkalmazottai, a szovjet 
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megszállás alól menekülők, politikusok, művészek és a koncentrációs táborokban fogva 

tartott zsidó származásúak voltak. 

A magyar állam befogadó készségének ellenpéldájaként lehet még megemlíteni a 

magyaroknak az 1956-os forradalom után kialakult tömeges kivándorlását. A forradalom után 

az első letartóztatások hírére, a megtorlástól való jogos félelmében emigrált a forradalom, 

főként a fegyveres harcok és a forradalmi szervezetek számos résztvevője. 

Hazánk felszabadulása idején 1945 márciusában az Ideiglenes Nemzeti Kormány elrendelte a 

Demokratikus Rendőrség megszervezését. Ettől kezdve a külföldiek rendészetét ez a szerv 

végezte, illetve tevékenységét a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal, majd 

1971. augusztus l-jétől a Belügyminisztérium Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség 

Külföldieket Ellenőrző Osztálya útján gyakorolta. 

1945-től tehát az újjászervezett Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal és a 

rendőrség látta el az általános idegenrendészeti feladatokat. 

A IL világháború utáni években fontos feladata volt a Külföldieket Ellenőrző Országos 

Központi Hivatalnak a háború után nagy számban itt élő hontalan személyek helyzetének 

rendezése, valamint a görög szabadságharc leverése után menekülni kényszerült hazafiak 

politikai menedékjog iránti kérelmeinek intézése. 

A világháborút követően a hidegháborús légkör lezárta a határokat Európa kettéosztott részei 

között. Vasfüggöny választotta szét a nyugat-európai demokratikus és a kelet-európai 

kommunista rendszerű országokat. A vasfüggöny kifejezés először Nyugaton, majd Keleten is 

elterjedt elnevezés lett, és arra utalt, hogy a Szovjetunió és szövetségesei minden eszközzel 

megakadályozták az eszmék szabad áramlását és az emberek szabad mozgását. Ezt követően 

kialakult a pártállam, melyet szovjet hatás jellemzett. Mindent, még a jogalkotást is az 

egyetlen uralkodó párt határozatai befolyásolták. 

Az 1950-es években Európa több országához hasonlóan az idegenforgalom fejlődése 

Magyarországon is éreztette hatását. Az első szocialista jellegű szabályozás a külföldiek be-

és kiutazásáról, az ország területén való tartózkodásáról 1954-ben a 17/1954. (III. 10.) MT 

rendeletben fogalmazódott meg, amely hatályon kívül helyezte az 1903. évi V. törvénycikk és 

az 1930. évi XXVIII. sz. törvénycikk rendelkezéseit. 
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Az 17/1954. (III. 10.) MT rendelet a magyarországi tartózkodási engedélyeket az érvényesség 

tartama szerint három csoportba sorolta. Megkülönböztetett ideiglenes tartózkodási engedélyt, 

amely 14 napra, tartózkodási engedélyt, amely 14 naptól 6 hónapi időtartamra, és lakhatási 

engedélyt, amely hat hónapnál hosszabb meghatározott időre, vagy visszavonásig volt 
, - 58 

ervenyes. 

Az MT rendelet értelmében a külföldi csak az engedélyben meghatározott helységben 

lakhatott. Az állandó lakhely megváltoztatásához az engedélyt kiállító hatóság 

hozzájárulására volt szükség.59 

A lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi az ország területén munkaviszonyt létesíthetett, 

ehhez külön engedélyre nem volt szüksége.60 

A belügyminiszter a lakhatási engedélyt bármikor visszavonhatta, és a külföldi az engedélyt 

visszavonó határozatban feltüntetett határidőig köteles volt elhagyni az országot.61 

Amennyiben a külföldi önként nem tett eleget az ország elhagyására előírt kötelezettségének, 62 vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának volt helye. 

Ezt követően tizenhat évig a 24/1966. (IX. 25.) számú Kormányrendelet és a végrehajtására 

kiadott 4/1966. (IX. 25.) BM. rendelet szabályozta a külföldiek be- és kiutazását, az 

országban való tartózkodását. Ez utóbbi jogszabály már igazodni kívánt a nemzetközi és 

gazdasági kapcsolatok, valamint az idegenforgalom fejlődéséhez, de a változatlanul szigorú 

ellenőrzési rendszer mellett könnyített lehetőségeket is tartalmazott a vízumfelvétel, a 

tartózkodás és a letelepedés rendjében, vegyes rendelkezései pedig a mentességgel, és a 

nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos igényeket fejezték ki. 

A Kormányrendelet külön címben foglalkozott az ország területén való letelepedéssel. 

Eszerint a letelepedés iránti kérelmet az illetékes külképviseleten kellett benyújtani. A 

kérelemben való döntés a Belügyminisztérium Külföldieket Ellenőrző Országos Központi 

Hivatalának a joga volt. 

58 17/1954. (III. 10.) MT. rendelet, a külföldiek be- és kiutazásáról és az ország területén való tartózkodásáról, 
10.§. 

59 Ugyanott 13. §. (l)-(2) bekezdés 
60 Ugyanott 14. §. 
61 Ugyanott 15. §. (l)-(2) bekezdés 
62 Ugyanott 16. §. (2) bekezdés 
63 24/1966. (IX.25.) Kormányrendelet, a külföldiek be- és kiutazásáról, valamint az ország területén való 
' tartózkodásáról, 8. §. (l)-(2) bekezdés 



46 

A kérelem ügyében annak beérkezésétől számított kilencven napon belül döntöttek és a 

döntést a külképviseleten keresztül közölték a kérelmezővel.64 

Nem engedélyezték a külföldi letelepedését, ha 

• letelepedése a Magyar Népköztársaság társadalmi, politikai, vagy gazdasági érdekeit 

veszélyeztette, illetve 

• megélhetése, vagy lakhatása nem volt biztosítva.65 

A letelepedési kérelem elutasítása, az állandó lakhatási engedély visszavonása, vagy az ilyen 

engedéllyel rendelkező személy kiutasítása esetén a kérelmező a határozat közlésétől 

számított nyolc napon belül fellebbezést nyújthatott be, melyben a belügyminiszter döntött.66 

A fellebbezési kérelmet az illetékes külképviseleten kellett benyújtani. 

Ha a külföldi a fellebbezés elutasítását követő egy éven belül újabb kérelmet nyújtott be és az 
fin 

új tényt nem tartalmazott, akkor a kérelem érdemi elbírálása mellőzhető volt. 

Az 1950-es és az 1960-as években a ki- és beutazás irányelveinek meghatározásában 

közvetlen szerepe volt az Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának. A magyar 

kormány nemzetközi utazással kapcsolatos politikáját elsősorban a Varsói Szerződéshez való 

tartozásunk határozta meg, amelynek keretében a nemzetközi kiutazásokat, a kivándorlást és a 
/-Q 

letelepedést nagyon fontos politikai és biztonsági kérdésként kezelték. Ez azt jelentette, 

hogy a szocialista országok közötti egyeztetett politika szigorú idegenrendészeti keretek közé 

szorította azoknak a törekvéseit, akik az országba letelepedési szándékkal érkeztek.69 

Az 1960-as évek elejétől a hidegháborús időszak enyhülése a jellemző. 1960. novemberében a 

kommunista és munkáspártok értekezletén Moszkvában nyilatkozatot adtak ki a kommunista 

világmozgalom céljairól és a békés egymás mellett élés politikájáról. 

64 Ugyanott 8. §. (3) bekezdés 
65 Ugyanott 9. §. 
66 Ugyanott 10. §. (1) bekezdés 
67 Ugyanott 10. §. (2) bekezdés 
68 Szászi Ferenc: A külső vándorlást meghatározó politikai, a jogszabályok változásai és ezek hatásai 

Magyarországon (1945-1989.) ín.: Migráció. Tanulmánygyűjtemény II. kötet, KSH Népességtudományi 
Kutató Intézet, Szerk.: Tóth Pál Péter - Illés Sándor, Bp. 1999. 11-17. oldal, 

69 Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon, (1988 
1994),, Püski, Bp., 1997. 33-36. oldal, 

' dr. Kiss Attila: A külföldiek rendészetének szabályozása, Belügyi Szemle, 1999.1, 6. 
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Az enyhülés eredményeként a magyar állampolgárok közül 1958-ban 21 ezren, 1963-ban 

pedig már 120 ezren utazhattak Nyugatra turistaként, vagy látogatóként. 

1975. július 30. és augusztus 1-je között Helsinkiben a II. világháború után először 33 európai 

állam és az Egyesült Államok, valamint Kanada legfőbb állami és pártvezetői ültek össze és 

aláírták a záródokumentumot. Tíz alapelvet fogadtak el, és az úgynevezett 3. kosárban az 

emberi jogok kérdéséről tárgyaltak. Az alapelvek elfogadásával elismerték a meglévő 

helyzetet, és megnyitották annak a lehetőségét, hogy Európa kapitalista és szocialista 

társadalmi rendszerű országai között szélesebb kapcsolatok jöjjenek létre. 

Igaz, hogy a Szovjetunió ekkor az emberi jogok kérdésében még hajthatatlan volt, és azt a 

belügyekbe való beavatkozásnak tekintette, mégis 1980-ban a madridi találkozón írásban 

fogalmazták meg az emberi jogok rendelkezései iránti elkötelezettséget (az információk és a 

gondolat szabad áramlása, a határok átjárhatóságának kérdései, a személyek szabad 
70 

mozgása). A dokumentum rendelkezett a családok újraegyesítéséről, a házasságkötési 

kérelmek elbírálásáról, és kimondták, hogy ezekre a kérelmekre az illetékes hatóságoknak 

legkésőbb a benyújtástól számított hat hónapon belül választ kell adniuk. A madridi 

dokumentum foglalkozott a személyes és a szakmai okok miatti ideiglenes tartózkodás 

eseteivel is. A cél a ki- és belépés megkönnyítése volt, és rugalmasabbá kívánták tenni a 

külföldiek távozásával kapcsolatos intézkedéseket is. 

A Szovjetunió a külföldre történő távozást szabályozó rendeleteit titokban tartotta, és minden 

lehetséges eszközzel megakadályozta a szabad mozgást, elsősorban a kivándorlást.71 

Megállapíthatjuk azonban, hogy a helsinki folyamat eredményeként a ki- és bevándorlás a 

szigorú szabályozás ellenére még a rendszerváltás előtt utat, vagy legalábbis rést tört 

magának. 

Ehhez valószínűleg hozzájárult az, hogy az 1976. évi 8. számú törvényerejű rendeletben 

kihirdetésre került az Egyesült Nemzetek Szervezete által 1966. december 16-án elfogadott 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmány, de a szabad mozgással kapcsolatos 

jogok gyakorlását 1989-ig egyetlen hazai jogszabály sem biztosította. 

70 Szászi Á d á m - Szászi Ferenc: A bevándorlás jogi szabályozásának változásai Magyarországon (1945-1998) 
501. oldal 

71 Dunay Pál - Gazdag Ferenc: A Helsinki folyamat: az első húsz év. Tanulmányok és dokumentumok. Bp, 
• 1995.42-46. oldal 
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Az Egyezségokmánynak a külföldiekre vonatkozó rendelkezései a következők: 

„1. Minden olyan személynek, aki törvényesen tartózkodik valamely állam területénjoga 

van e területen a szabad mozgásra és a tartózkodási helye szabad megválasztására. 

2. Mindenki szabadon elhagyhat bármely országot, ideértve a saját országát is. 

3. A fent említett jogok csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak vethetők 

alá, amelyek az állam biztonságának, a közrendnek, a közegészségügynek, a 

közerkölcsnek, valamint mások jogainak és szabadságainak a védelme érdekében 

szükségesek, amelyek összhangban vannak az Egyezségokmányban elismert egyéb 

jogokkal. 

4. Senkit nem lehet önkényesen megfosztani attól a jogától, hogy saját országába 
79 beléphessen." 

Az Egyezségokmány felsorolja azokat a jogokat, amelyekhez mindenkinek, így a külföldi 

állampolgároknak is joga van. Ezek a békés gyülekezés73, az egyesülés, a szabad 

véleménynyilvánítás joga74, a gondolat-, a lelkiismeret és vallásszabadság75, a családhoz való 

jog76, a magántitok védelme77, a diszkrimináció tilalma78 fajra, bőrszínre, nemre, nyelvre, 

vallásra, nemzetre és társadalmi eredetre tekintet nélkül. 

A 24/1966. (IX.25.) MT. rendeletet időrendben követte az 1982. évi 19. sz. törvényerejű 

rendelet a külföldiek magyarországi tartózkodásáról, mely tükrözte az időközben 

bekövetkezett változásokat. A II. világháborút követő hidegháborús viszonyok között e 

jogszabály megjelenése jelentős lépésnek volt tekinthető, hiszen tulajdonképpen a Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának megfelelő elveket tükrözte. 

A mindössze tizennégy rövid paragrafusban „alapozó" törvényerejű rendelethez kapcsolódva 

a 7/1982. (VIII. 26.) BM. rendelet és egy belső utasítás, a 24/1982. számú BM. utasítás 

határozta meg a végrehajtási szabályokat. Ezek a jogi normák változatlan elvek mellett, 

sommásan tekintették át az érintett személyi kört, és a hatósági fórumrendszert. A nem 

magyar állampolgárok, illetve a külföldi úti okmánnyal beutazó magyar állampolgárok 

72 1976. évi 8. sz. tvr. az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. Ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott 
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről, 12. cikk 1-4. pont 

73 Ugyanott III. rész 21. Cikk 
74 Ugyanott III. rész 19. Cikk 2, pont 
75 Ugyanott III. rész 18. Cikk 1. pont 
76 Ugyanott III. rész 23. Cikk 1- 4. pont 
77 Ugyanott III. rész 17. Cikk 1. pont 
78 Ugyanott II. rész 2. Cikk 1. pont és III. rész 20. Cikk, 2. pont 
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tartózkodása ügyében a rendőrkapitányságok, rendőr-főkapitányságok jártak el, valamint a 

központi Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal. 

A törvényerejű rendelet szerint letelepedési engedély csak családegyesítési vagy egyéb 

méltánylást érdemlő érdekből volt engedélyezhető, akkor, ha a külföldi letelepedése 

összhangban volt a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi és gazdasági érdekeivel, 

továbbá, ha megélhetése és lakhatása biztosított volt. A kérelmet kilencven nap alatt kellett 

elbírálni. A kérelem elbírálására a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal vezetője 

volt jogosult. 

Az engedélyt vissza lehetett vonni, ha a külföldi tartózkodása sértette, vagy veszélyeztette a 

Magyar Népköztársaság állami, társadalmi, vagy gazdasági érdekeit. A visszavonásra a 

Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal vezetője volt jogosult. 

A szabályozás szembetűnő fogyatékosságai a jogorvoslati rendszerben voltak kimutathatók. 

Fellebbezést csak a letelepedés iránti kérelem elutasítása, és visszavonása esetében 

biztosítottak. A fellebbezési kérelem elbírálására a Belügyminisztérium Országos Rendőr-

főkapitányság vezetőjének Igazgatásrendészeti helyettese volt jogosult.79 

A rendezés elve tehát a családegyesítés volt. A nem családegyesítésre irányuló kérelmek 

engedélyezésénél a méltányosság elvét alkalmazták. A törvényerejű rendelet valószínűleg a 

helsinki értekezlet és folyamatának eredményeként, illetve a magyar nemzetiségű lakosság 

Erdélyből és Kárpátaljáról meginduló áttelepedésének következményeként így fogalmaz: „a 

külföldi a Magyar Népköztársaságban családegyesítési vagy egyéb méltánylást érdemlő okból 

letelepedési engedélyt kaphat". 

A letelepedés iránti kérelmet a külföldi a lakhelye szerint illetékes külképviseleten nyújthatta 

be. Csak indokolt esetben és külön kérelem alapján volt lehetősége arra, hogy 

Magyarországon adja be a kérelmet. 

79 1982. évi 19, sz. tvr. a külföldiek magyarországi tartózkodásáról, 7. §. (l)-(2) bekezdés és 8. §. (2) bekezdés, 
7/1982. (VIII. 26.) BM. Rendelet a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi 19. sz. tvr. 

• végrehajtásáról, 15. §. (l)-(3) bekezdés, és 16. §. (l)-(2) bekezdés 
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A külföldi részére 2 éves letelepedés előkészítést engedélyeztek, amely ideiglenes volt és csak 

a 2 év letelte után, egy újabb kérelem engedélyezését követően válhatott határozatlan idejű 

letelepedéssé. A külföldinek kérelméhez csatolnia kellett a hazai hatóságának előzetes 

engedélyét és nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy legalább három évig érvényes 

visszautazásra is jogosító útlevéllel látja el. Ennek a szabályozásnak az volt az indoka, hogy a 

két éves letelepedés előkészítést követően, ha a külföldi végleges letelepedését nem 

engedélyezik, vissza tudjon térni a hazájába. 

E szabályozás a névházasságokkal történő áttelepedést kívánta korlátozni, amely akkor a 

környező szocialista országok magyar nemzetiségű lakossága körében már elég gyakori volt, 

főleg a román és a szovjet állampolgárok esetében. A kívánt célt azonban nem érték el e 

szabályokkal sem, ezért 1987-ben a 2 éves letelepedés előkészítést hatályon kívül helyzeték, 

hiszen alig fordult elő olyan eset, amikor a névházasság tényét bizonyítani lehetett, illetve, 

amikor a külföldit a házasság felbontása után visszaküldték a hazájába. Egyébként is ezek a 

házasságok a legritkább esetben bomlottak fel két éven belül. 

A 24/1982. BM. utasítást a 32/1987. számú BM utasítás módosította, mely a rendőr-

főkapitányságok idegenrendészeti hatáskörét átrendezte. Eszerint a megyei rendőr-

főkapitányságok igazgatásrendészeti osztálya és a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

Igazgatásrendészeti Osztály Külföldieket Ellenőrző Alosztálya volt jogosult a letelepedés 

engedélyezésére és a letelepedési engedély visszavonására. 

A végrehajtásra vonatkozó szabályokat rögzített a BM ORFK KEO Vezetőjének 1/1978. sz. 

Intézkedése is, mely 1987. szeptember l-jén lépett hatályba. 

Az 1980-as évek közepéig a hazánkba érkező külföldieket még a turizmus, a látogatás, a 

sport- és kulturális célú beutazás jellemezte, csak kisebb részük érkezett üzleti, vagy 

kereskedelmi céllal. 

Az 1980-as évek végéig a környező országokból elvándorló magyar nemzetiségűek 

tömegesen nem jelentek meg Magyarországon. Ez annak volt a következménye, hogy a 

szocialista társadalmi viszonyok keretei között, különösen az úgynevezett testvéri szocialista 

országok között, az ország elhagyására a nemzetközileg elfogadott normák szerint nem volt 

lehetőség. Ennek lehetőségét hosszú ideig a kölcsönös érzékenységet is figyelembe vevő 

„testvéri" együttműködés szabályozta. A korlátozott és ellenőrzött viszonyok -- Magyarország 
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politikailag meghatározott, fogadókészségének hiánya mellett - már önmagában is szinte 

automatikusan korlátozták az országba érkezők számát. 

A rendszer zártsága, a külföldiekkel szemben megnyilvánuló bizalmatlanság nem jelentette 

azonban azt, hogy az 1990-es rendszerváltást megelőzően nem érkeztek volna menekültek 

Magyarországra, vagy azt, hogy nem engedélyeztek volna letelepedést, illetve azt, hogy 

magyar állampolgárságért ne folyamodhattak volna sikerrel a külföldiek, hanem csak azt, 

hogy mindezek az ügyek nem a nemzetközi egyezményekben elfogadott módon, hanem a 

rendszer egészét meghatározó ideológiának alárendelve intéződtek. A nemzetközi szolidaritás 

és a proletár internacionalizmus szellemében érkeztek az országba a görög, az afrikai, a 

közép- és dél-amerikai politikai menekültek, és ennek az ideológiai irányvonalnak alárendelve 

állapították meg azoknak a számát is, akiknek évente engedélyezték, hogy az országban 

letelepedhessenek, illetve azokét, akik állampolgárságot kaphattak. Ez a tendencia érvényesült 

egészen 1987-ig, amikor a Romániából kiáramló különböző, elsősorban magyar 

nemzetiségűek megjelenésével ugrásszerűen megnövekedett a hazánkba belépő külföldiek 

száma, és megváltozott az összetételük is.80 

1987-től Romániából tömegesen érkeztek az úgynevezett zöld határon, útlevél nélkül, 

többnyire magyar nemzetiségűek, akik nem akartak visszatérni hazájukba. Helyzetük 

rendezése is siettette az új, korszerűbb, a nemzetközi és a belföldi jogszabályok előírásainak 

egyaránt megfelelő szabályok megszületését. 

A menekültek és a letelepedettek megsegítését szolgálta a Minisztertanács 49/1988. (VI. 28.) 

rendelete, amely Letelepedési Alapot hozott létre a hosszabb ideig Magyarországon 

tartózkodó külföldiek pénzügyi támogatására, beilleszkedésük segítésére. Az Alapból azok a 

külföldiek kaphattak támogatást, akik 1988. január l-jét követően kaptak magyarországi 

tartózkodási vagy letelepedési engedélyt. Az Alap forrása elsősorban az állami költségvetés 

volt, de ehhez magánszemélyek és jogi személyek is fizethettek be támogatást. Az állami 

támogatás összege 1988-ban 300 millió forint volt. Az Alapból lehetett finanszírozni az új 

szálláshelyek létesítését, át lehetett vállalni a bölcsődei, az óvodai és iskolai elhelyezés 

80 Nyárádi László: Az idegenrendészet és a migráció kialakulása a magyar politikában, QRFK OKK 1995. 16. 
oldal, 

• Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? (Püski Kiadó, 1997.) IV. fejezet 63-68. oldal 
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költségét, társadalombiztosítási ellátást, szociális segélyeket, egyszeri letelepedési segélyt 

lehetett belőle biztosítani és lakásvásárláshoz is segítséget lehetett nyújtani,81 

Az 1988-as év az átalakulás éve volt. 1988. májusában az MSZMP országos értekezlete 

leváltotta Kádár Jánost, az új párttitkár Grósz Károly lett. Ez felgyorsította a rendszer 

széthullását. A következő két évben végbement a békés rendszerváltás. Az 1988-1990-ig tartó 

kelet-európai átalakulások világpolitikai fordulatot idéztek elő. Úgy tűnt, hogy végleg 

megszűnhet a hidegháború korszaka, véget érhet Európa kettéosztottsága. 1990-ben megszűnt 

a Német Demokratikus Köztársaság, Németország ismét egységessé vált. Ebben jelentős 

szerepet töltött be Magyarország is. A szovjet csapatkivonásokkal Kelet-Európa országai újra 

függetlenek lettek. Felbomlottak a térség mesterségesen összetartott soknemzetiségű államai, 

a Szovjetunió és Jugoszlávia. 

Magyarország nyitottá vált a kapitalista országok felé, ennek következtében jelentősen 

megnövekedett az idegenforgalmunk. Emellett megnövekedett a külföldön élő magyarok 

beutazásának a száma is, hiszen sokan közülük a fennálló rendszertől való félelmük miatt nem 

utaztak addig a szülőhazájukba. Emelkedett a hazatérési szándékot benyújtók száma is, 

különösen az 1956-ban jogellenesen külföldre távozottak körében. 

A nyolcvanas évek közepétől az európai változások hatására Magyarország befogadói 

szerepköre kapott hangsúlyt, és a rendszerváltozás feladatai az új típusú migráció kezelésének 

feladataival párosultak. 

1990. január 1.-től új jogszabályok léptek életbe, amelyek a régi letelepedés szóhasználatot 

bevándorlásra változtatták. 

Az új szabályozást a régi szabályok nem megfelelő jogforrási szintje, valamint hazánknak a 

nemzetközi egyezményekben és okmányokban vállalt kötelezettsége tette szükségessé. Az 

1989. évi XXIX. sz. törvény és végrehajtási rendelete megalkotásakor figyelembe vették, 

hogy Románia magyar nemzetiségű állampolgárai közül sokan tartózkodnak olyanok 

81 Dr. Tóth Judit: A magyarországi menedékjogi és intézményi rendszer, Oltalomkeresők, V. évfolyam, 7-8. 
szám, 1999. 12. oldal 

82 Timoránszki Péter: Gondolatok a menekültügyi törvény alapelveiről, Rendészeti Szemle, 4/1992. 12. oldal, 
Timoránszki Péter: A menedékjog alkotmányos alapjai, Magyar Közigazgatás, 1/1994. 27. oldal 
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Magyarországon, akik nem kívánnak Romániába visszatérni. Ezeknek az állampolgároknak a 

letelepedését, illetve helyzetük rendezését segítették ezek a jogszabályok.83 

Az 1989. évi XXIX. számú törvény már összhangban volt a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányával, valamint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával. 

A jogalkalmazás azonban felszínre hozta az 1989-es szabályok hiányosságait is. Felismerték 

azt, hogy a bevándorlás intézménye nem alkalmas a gazdasági menekültek, valamint a 

Romániából és Jugoszláviából menekülő magyar nemzetiségűek helyzetének rendezésére. 

Szükség volt tehát egy sokkal szigorúbb feltételeket meghatározó bevándorlási törvényre, 

amely azonban egyelőre váratott magára. 

A törvény felhatalmazta a Belügyminisztert, hogy az érdekelt miniszterekkel, országos 

hatáskörű szervek vezetőivel és az érdekképviseleti szervekkel egyetértésben, rendeletben 

szabályozza az ügyekben eljáró szerveket, az eljárás rendjét, a nyomtatványok tartalmi 

előírásait és mellékleteit, illetve a külképviseletek feladatait.84 

A felhatalmazás alapján a Belügyminiszter kiadta a 12/1989. (XII.29.) BM rendeletet, és a 

rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására kiadásra került a 42/1989. BM számú 

Utasítás, amely az ügyekben eljáró szervek feladatait határozta meg. 
"V. 

A bevándorlási célú beutazások - függetlenül a vízummentességi egyezményektől - vízumhoz 

kötöttek, így az e célból beutazni kívánó külföldieknek az eljárás megindítása céljából az 

állandó vagy szokásos tartózkodási helyük szerint illetékes magyar külképviseletet kellett 

felkeresniük. Amennyiben a kérelmező érvényes tartózkodási engedéllyel tartózkodott 

Magyarországon, nem volt szüksége vízumra, így kérelmét a jövőbeni állandó lakhelye 

szerint illetékes rendőr-főkapitányságon is benyújthatta. 

A bevándorlási kérelem személyesen, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, 

illeték megfizetése ellenében volt előterjeszthető. A kérelem illetéke 1000 forint volt, melyet 

külképviseleten történő benyújtás esetén valutában kellett leróni. 

83 Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? IV. fejezet, 2. pont, 68. oldal (Püski Kiadó, 1997.) 
Tóth Pál Péter: Népességmozgások Magyarországon a XIX. és XX. században In.: Migráció és Európai Unió, 
1. fejezet, 39-41. oldal, 
Dr. Hárs Ágnes: Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén In.: Migráció és Európai Unió, 
2. fejezet 51-62. oldal 

811989. évi XXIX. törvény 13.§. 
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Ha több kérelmező ügyében, egy időben indult az eljárás és annak jellege kizárta, hogy az 

egyes kérelmezőkkel szemben különböző határozat szülessen, egyetemlegességet kellett 

alkalmazni. 

A bevándorlási kérelemhez a kérelmezőnek mellékelni kellett: 

• a személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okiratot, 

• a születési, vagy házassági anyakönyvi kivonatot, 

• a személyes joga szerint a büntetlen előéletet igazoló okiratot, 

® az orvosi igazolást arról, hogy nem szenved közegészségügyet sértő betegségben, 

• az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot, 

• magyarországi lakását és megélhetését igazoló okiratot, vagy a befogadónak 

közjegyző előtt tett erre vonatkozó nyilatkozatát, továbbá 

• 2 darab, 3 hónapnál nem régebben készült fényképét.85 

A felsorolt okiratok helyett azok hiteles másolatát is lehetett csatolni, illetve a csatolás alól 

felmentés volt adható. A külföldi hatóság által kiadott okiratot, vagy igazolást, illetve annak 

másolatát hiteles magyar nyelvű fordításban is csatolni kellett. 

A külképviselet a kérelem átvételéről a kérelmezőnek igazolást adott ki, melyen szerepelt a 

kérelem iktatószáma is. Ezután a kérdőív „Hatósági bejegyzések" rovatában, vagy külön 

átiratban összegezte a javaslatát, észrevételeit, igazolta az illeték megfizetését és a kérelmet a 

mellékletekkel együtt futárpostával a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán keresztül az 

ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztályához továbbította. 

Az így érkezett kérelmet az ügykezelési szabályok szerint kellett iktatni. Az iktatást követően 

a 18 éven felüli kérelmezőket az Egységes Gépi Prioráló Rendszer (EGPR) „A", „C", „D", 

„R", „ I " adattárában, az Interpol Magyar Nemzeti Iroda által átadott nyilvántartásban, 

valamint a saját nyilvántartásában ellenőrizte. A 18 éven aluli kérelmezőket csak az EGPR 

„T" betűjelű nyilvántartásában kellett ellenőrizni. Ha a kérelmező szerepelt a „T" adattárban, 

akkor az előzményanyagot csatolták az új kérelemhez. Amennyiben a kérelmező nem 

szerepelt a „T" betűjelű nyilvántartásban - függetlenül az életkorától - azonosítási számmal 

85 12/1989. (XII. 29.) BM. rendelet 3.§. 
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látták el, pl. 0123-456-7, ezt követően a kérelem számítógépes feldolgozásra került. 

Amennyiben a kérelmező már szerepelt az adattárban, csak a változásokat rögzítették. 

Ezután az Országos Rendőr-főkapitányság a kérelmet, a priorálás eredményét és az esetleges 

előzmény anyagot megküldte a bevándorolni szándékozó külföldi jövőbeni állandó lakhelye 

szerint illetékes rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szervének elbírálás céljából. Az 

elbíráló előadó ellenőrizte a jogszabályban előírt mellékletek meglétét és az illeték lerovását. 

A konzuli kézikönyv - melyben az idegenrendészet a konzulok idegenrendészeti 

tevékenységét foglalta össze, és amelyet a konzulok idegenrendészeti tevékenységének 

megkönnyítése céljából adott ki az ORFK - előírásai szerint a külképviseletnek is feladata 

volt a mellékletek ellenőrzése, ezért ezek pótlására csak nagyon indokolt esetben szólították 

fel a kérelmezőt. Ha a kérelem hiányos volt, erről a külképviselet tájékoztatta a kérelmezőt. 

Amennyiben a kérelmező a későbbiekben iratokat kívánt csatolni a bevándorlási kérelméhez, 

akkor azokat eljuttatta a külképviseletre, ahonnan a következő futárpostával a már ismertetett 

módon eljuttatták az elbírálásra jogosult szervhez. Ha a kérelmezőnek módjában állt, a 

hiányzó iratokat személyesen vagy postai úton is eljuttathatta az elbíráló szervhez. 

A megyei igazgatásrendészeti szerv a külföldi kérelmezőről dossziét nyitott. Egy dossziéban 

szerepeltették a házastársakat, élettársakat, valamint a 18 éven aluli gyermekeiket. Az állam-

és szolgálati titkokat tartalmazó iratokat, pl. az ellenőrzés eredményét, az állambiztonsági 

szervek állásfoglalásait, stb. külön dossziéban kellett elhelyezni. 

A kérelem elbírálása során vizsgálni kellett, hogy a bevándorlás engedélyezése nem ütközik-e 

törvényi előírásokba. 

Nem vándorolhatott be az a külföldi: 

• akinek letelepedése az állam biztonságát, a közrendet, a közegészségügyet, a 

közerkölcsöt, valamint mások jogait és szabadságát sértette, 

• aki súlyos bűncselekményt követett el, illetve bűnöző életmódot folytatott.86 

Az állam biztonságát sértő kizáró rendelkezés a nemzetbiztonsági szerv véleményén 

alapulhatott, a koordinációt az általuk meghatározott igények szerint kellett végezni, ezért a 

86 1989. évi XIX. törvény 7. §. (1) bekezdés 
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döntés előkészítése során a nemzetbiztonsági szolgálat illetékes központi vagy területi 

szervének állásfoglalását meg kellett kérni. 

A közrendet sértő kizáró rendelkezés az EGPR adattárainak adatain vagy a bűnügyi szervek 

véleményén alapulhatott. 

A közegészséget sértő kizáró rendelkezés csak orvosi igazoláson alapulhatott. Orvosi igazolás 

alóli felmentést csak nagyon indokolt esetben volt célszerű adni. 

A súlyos bűncselekmény miatti kizáró rendelkezés alkalmazásánál a magyar Büntető 

Tőrvénykönyv szabályait, illetve a hatályos magyar útlevél jogszabály korlátozó 

rendelkezéseit kellett irányadónak tekinteni. 

Vizsgálni kellett a korlátozó rendelkezéseket is, amelyek szerint megtagadható volt a 

bevándorlás engedélyezése annak a külföldinek az esetében: 

« akinek magyarországi megélhetése és lakhatása nem volt biztosított, 

• akit Magyarországról kiutasítottak, 

• akinek a magyar társadalomba való beilleszkedése nem volt várható.87 

A külföldi megélhetése akkor nem volt biztosítottnak tekinthető, ha magát és vele együtt 

bevándorló családtagjait eltartani nem volt képes, megfelelő jövedelemmel, vagyonnal, vagy 

eltartásra képes hozzátartozóval nem rendelkezett. 

A külföldi lakhatása akkor nem volt biztosítottnak tekinthető, ha a befogadó lakása a 

befogadásra kerülő személyek számának figyelembe vételével nem felelt meg a 

lakásgazdálkodásról szóló jogszabályban rögzített elveknek, vagy nem volt a tulajdonában, 

illetve nem bérelt lakás céljára alkalmas ingatlant. 

Akit Magyarországról kiutasítottak, annak bevándorlását abban az esetben volt célszerű 

megtagadni, ha bírói úton történt a kiutasítás. Amennyiben államigazgatási eljárás keretében 

idegenrendészeti szerv utasította ki, a kiutasítás okát figyelembe véve más törvényhelyre is 

lehetett hivatkozni, pl. a közrendet sérti, mások jogát, szabadságát sérti, stb. 

87 ugyanott a 7.§. (2) bekezdés 
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Nem volt várható a magyar társadalomba való beilleszkedése annak, aki a magyar nyelvet 

nem beszélte, írástudatlan, iskolázatlan volt, nem ismerte a társadalmi szokásokat, semmiféle 

személyes kapcsolat nem fűzte az itt élőkhöz. 

Amennyiben a kérelem a felsorolt valamely korlátozó rendelkezésbe ütközött, úgy a 

döntéshez a méltánylást érdemlő körülményeket kellett feltárni., pl. családegyesítés, magyar 

nemzetiség, stb. 

A rendelkezésre álló adatok és iratok alapján az ügy előadójának a döntéshez javaslatot kellett 

készítenie. Első fokon a megyei rendőr-főkapitányságok döntöttek a kérelmekben, az 

Országos Rendőr-főkapitánysághoz történt érkezéstől számított 90 napon belül. 

Az engedélyezésről, az elutasításról és az eljárás esetleges megszüntetéséről az 

államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. számú törvény előírásainak 

megfelelő határozatot kellett hozni, amelynek egy példányát a kérelmező dossziéjában kellett 

elhelyezni. A döntést az EGPR „T" adattárába is be kellett dolgozni. 

Az engedélyezés után a bevándorlót vízumszámmal látták el, több kérelmező esetén külön-

külön vízumszámot kellett adni. 

Az engedélyezésről a külképviseletet nyílt távirati értesítőn tájékoztatták, amelyen szerepelt a 

kérelem magyarországi, és külképviseleti iktatószáma, a kérelmező neve, „T" azonossági 

száma, vízumszáma, az engedélyezés ténye, valamint az a felhívás, hogy a bevándorlási 

engedély visszavonható. 

Abban az esetben, ha a kérelmező bevándorlási kérelmét Magyarországon nyújtotta be, 

írásban kérhette a vízum külképviseletre történő telepítését. 

A vízumot a külképviselet adta ki illeték megfizetése ellenében és a kérelmező ezzel utazott 

be, mint bevándorló. A vízum kiadásakor a külképviseletnek az ügyfelet nyilatkoztatni kellett 

annak tudomásul vételéről, hogy a bevándorlási engedély, illetve az állandó tartózkodásra 

jogosító személyi igazolvány a törvény értelmében visszavonható. 

A bevándorlási vízummal ellátott külföldi bevándorlásának kezdete az a nap volt, amikor a 

Magyar Köztársaság államhatárát átlépte. A beutazást követő 48 órán belül köteles volt 

jelentkezni a magyarországi állandó lakhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányságon. 
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Jelentkezését követően a megyei igazgatásrendészeti szervnek vizsgálnia kellett, hogy az 

engedély kiadása óta a bevándorlási engedély visszavonására alapot adó ok nem keletkezett-e. 

Ha igen, akkor a bevándorlási engedélyt vissza kellett vonni. A visszavonásról az Országos 

Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztályát 

értesíteni kellett. 

Amennyiben a bevándorlási engedély visszavonására nem volt indok, intézkedni kellett a 

külföldi személyi számmal történő ellátására. A személyi számnak az Állami 

Népességnyilvántartó Hivatal általi megküldéséig, valamint az állandó tartózkodásra jogosító 

személyi igazolvány kiállításáig a 14. életévét betöltött külföldit bevándorlás céljából 

kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással kellett ellátni. Az állandó tartózkodásra 

jogosító személyi igazolvány kiadása után az EGPR „T" adattárban a szükséges 

adatmódosítást el kellett végezni. 

A bevándorlási kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 
n o 

belül 500 forint illeték megfizetése ellenében fellebbezésnek volt helye. 

A külképviselet elvette, majd a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez továbbította 

az elutasító határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet. Késedelem esetén tájékoztatta a 

kérelmezőt annak következményeiről és felhívta a figyelmét az igazolási kérelem 

csatolásának lehetőségére. 

A külképviselet által továbbított fellebbezés határidőben történt benyújtásának vizsgálata 

kizárólag a külképviselet dolga volt. Az így érkezett fellebbezést az ügy össze iratával együtt, 

nyolc napon belül fel kellett terjeszteni a felettes szervhez, kivéve, ha az első fokon eljáró 

szerv a megtámadott határozatot visszavonta, illetve a fellebbezésnek megfelelően 

módosította, kijavította, vagy kiegészítette. 

Ha az Országos Rendőr Főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatóság Igazgatásrendészeti 

Főosztálya ezeket a kérelmeket engedélyezte, a kérelmezők részére vízumszámot küldött a 

külképviseletre. Az eljárás a továbbiakban megegyezett az első fokon engedélyezett 

kérelmekkel kapcsolatos eljárással 

88' 1989. évi XXIX. törvény, 11. §. 
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Amennyiben a kérelem másodfokon is elutasításra került, úgy a kérelmező az elutasító 
OQ 

határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthatott be. 

Ha a bíróság megváltoztatta az államigazgatási szerv határozatát, és a bevándorlást 

engedélyezte, a külföldit vízumszámmal a másodfokú szerv látta el. 

A személyi igazolvánnyal és a személyi számmal történő ellátás az első fokú szerv feladata 

volt. 

Amennyiben a bíróság a kérelmet elutasította, további jogorvoslatnak helye nem volt. 

Ha az első fokú szerv a határozatát saját hatáskörben megváltoztatta, akkor ő maga, egyéb 

jogorvoslat esetén pedig az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatóság 

Igazgatásrendészeti Főosztálya dolgozta be a keletkezett módosításokat az EGPR „T" 

adattárába. 

A Magyarországon benyújtott kérelmek esetében is hasonló volt az eljárás. Az ilyen kérelmek 

esetén a bevándorolni szándékozó a jövőbeli állandó lakóhelye szerinti megyei rendőr-

főkapitányság idegenrendészeti szervénél nyújtotta be a kérelmét, és azt ott bírálták el. Az 

eljárás nem mutatott más különbséget a külképviseleten benyújtott kérelmekkel kapcsolatos 

eljáráshoz képest. 

Az 1993o évi LXXXVI. törvény bevándorlási szabályainak jellemzése 

Az Országgyűlés 1993. júniusában fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. 

számú törvényt, néhány hónappal később, szeptember 14-én megszavazta a külföldiek 

beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. 

számú törvényt, az immigrációs triász harmadik elemeként néhány év múlva a menedékjogról 

szóló 1997. évi CXXXIX. számú törvény látott napvilágot. 

A három jogszabály sok tekintetben azonos eleinekkei építkezve határozta meg, hogyan juthat 

el a külföldi a szuverenitás területi hatályából adódó jogoktól és kötelezettségektől az állami 

főhatalom személyi hatálya alá tartozó magyar állampolgárok jogállásáig. 

89 1957. évi IV. törvény 72.§. 
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Alapvetően eltérő kritériumokon alapul viszont a menekültek és az egyéb immigránsok 

befogadása. Az előbbieknél a nemzetközi szolidaritás és gyakorlat a kiindulópont, az 

utóbbiaknál a gazdasági-társadalmi haszonelvűség, az állami szuverenitás és a mérlegelési 

szabadság kap nagyobb hangsúlyt.90 

A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló törvény 

első a magyar jogtörténetben, abban az értelemben, hogy a legmagasabb szinten szabályozta 

ezt a társadalmi viszonyt. Ez a szabályozás már megfelelt az Alkotmány rendelkezéseinek, 

hiszen az Alkotmány szerint az állampolgársági és az idegenrendészeti tőrvény 

megalkotásához minősített többség, azaz a képviselők kétharmadának igenlő szavazata 

szükséges.91 

Nem kódex-szerű jogszabály, hiszen a külföldiekre vonatkozó joganyagot nem összesítette, 

azonban alapjogszabály annyiban, hogy szinte egyetlen jogviszony sem realizálódhatott az e 

törvényben meghatározottak figyelmen kívül hagyásával, mivel a „fizikai" jelenlét 

Magyarországon csak az e törvényben meghatározottak szerint volt lehetséges. Sem munkát 

végezni, sem jövedelemszerző tevékenységet folytatni, sem tanulni, stb. nem lehetett anélkül, 

hogy a beutazásra és a tartózkodásra vonatkozó szabályokat ne kellett volna alkalmazni, 

illetve követni. 

Fontos határkő volt abban a tekintetben is, hogy az alkotmányos elvárásokon túl összhangot 

teremtett a szabályozás tárgya szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi 

szerződésekkel: az ENSZ Alapokmányával, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, a 

Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával, a Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával, a Helsinki Konferencia 

Záródokumentumával és Nyilatkozatával, az Emberi Jogok Európai Egyezményével, az 

Európa Tanács Alapokmányával és más nemzetközi szerződésekben vállalt 

kötelezettségekkel. Meg kell említeni, hogy ez volt az első olyan törvényünk, amelynek 

elfogadását nemzetközi egyeztetés előzte meg. 

A nemzetközi szerződéseken túl megvalósult az összhang a belső jogszabályokkal is, így 

többek között az időközben elfogadott adatvédelmi szabályokkal 

90 Dr. Tóth Judit: Kívánatos iminigránsok? Az állampolgársági és az idegenrendészeti törvényről In.: Jönnek? 
Mennek? Maradnak? MTA Politikai Tudományok Intézete, Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 
1993. 99. oldal 

91 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról, 58.§. (3) bekezdés és 69.§. (4) bekezdés 
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A törvény megalkotását a közrend védelme is szükségessé tette. A nemzetközi migrációs 

mozgások az 1980-as években felerősödtek és ez nemcsak Európa gazdaságilag fejlett 

országai számára jelentett egyre komolyabb kihívást, hanem Magyarország számára is. 

Jelentősen elszaporodtak a tiltott határátlépések, és az embercsempész tevékenység is egyre 

szervezettebbé vált. Hazánk a kelet-európai, az Európán kívüli és az afroázsiai országokból 

érkezők befogadó országává, illetve a Nyugat-Európába bevándorolni kívánók tranzit 

országává vált. A törvény célja többek között az volt, hogy a külföldiek magyarországi 

beutazásához, tartózkodásához és bevándorlásához korrekt rendészeti szabályozást teremtsen, 

mivel Magyarország a migránsok tömeges befogadására nem volt képes.92 

Nem merült fel azonban ebben az időben sem fel annak a követelménye, hogy az immigrációs 

politikát új alapokra helyezzék, hogy a szabályozást összehangolják, és hogy a befogadási 

elveket, valamint a külföldiek jogállását átfogóan rendezzék.93 

A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi 

LXXXVI. törvény és a hozzá kapcsolódó 64/1994. (IV. 30.) Kormányrendelet, valamint a 

9/1994. (IV. 30.) BM. rendelet 1994. május l-jén lépett hatályba. 

A törvény életbe lépését hangos fogadtatás kísérte. Az új jogszabályok végrehajtásához 

szükséges feltételek hiánya ismert módon és országos szinten további követelményeket 

támasztott az addig is tömeges méretű ügyforgalommal dolgozó idegenrendészeti 

állománnyal szemben, az ügyek számára és a feltételek hiányára tekintettel mindez elsősorban 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság Külföldieket Ellenőrző Osztálya területén okozott 

nehézségeket. 

Az idegenrendészeti ügyek megoszlása az egyes megyék között nem volt egyenletes, 

Budapest ebben a kategóriában is a legnagyobb forgalmú területnek számított. A fővárosban 

évek óta megközelítőleg 40.000 külföldi rendelkezett tartózkodási engedéllyel, folyamatosan 

nőtt az egy éven túl itt tartózkodó külföldiek száma, itt élt mintegy 20.000 letelepedett, és 

bevándorolt külföldi állampolgár.94 

92 Országgyűlési Napló, miniszteri expozé a 9337. sz. előterjesztéshez, 7. oldal 
93 Dr. Tóth Judit: Kívánatos inunigránsok? Az állampolgársági és az idegenrendészeti törvényről Jönnek? 

Mentiek? Maradnak? In.: MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs Kutatócsoport 
Évkönyve, 1993. 100. oldal 

94 Koós Andrea: Az idegenrendészeti jogszabályok és a végrehajtás tapasztalatai a BRJFK Külföldieket Ellenőrző 
•Osztályán, Szakdolgozat, Rendőrtiszti Főiskola, Közrendvédelmi Tanszék, 2001. 
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Magát az új, magasabb szintű idegenrendészeti szabályozást a jogállamiságból és a 

nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségekből fakadóan a differenciált, jogi 

garanciákat biztosító, korszerű rendészeti munka szabályainak megteremtése jellemezte. 

Emellett a bővülő nemzetközi forgalom nemkívánatos jelenségeinek, a jogsértő külföldiekkel 

szembeni hatékonyabb fellépés jogi hátterének kialakulása is indokolta. 

A szabályok a korábbinál részletesebben rendezték az ún. idegenrendészeti ügyekben 

résztvevők jogait és kötelezettségeit, az idegenrendészeti hatóságok feladat- és hatáskörét, az 

eljárások rendjét. 

A bevándorlási kérelmekre vonatkozó előírások, így az állampolgárság mellett minden 

esetben a nemzetiség megjelölése, illetve a családegyesítéssel összefüggő kérdések azt 

igazolják, hogy a szomszédos országokból történő magyar nemzetiségűek bevándorlásának 

lehetőségét igyekszik a magyar állam a mindenkori magyar kormány számára törvényes 

keretek között tartani és egyben segíteni. 

Az eltelt időszak alatt az alapszabályozást tucatnyi jogszabály módosította, jelentősebb 

változást hozott a végrehajtási rendeletek 1996. április liberalizálása, később az ún. szervezett 

bűnözés elleni 1999. évi LXXV. törvény jelentett nagyobb számú módosító rendelkezést. 

A törvény tárgyi hatálya az idegenrendészeti ügyekre, vagyis a külföldiek beutazásával, 

magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával kapcsolatos engedélyügyekre, valamint a 

jogsértő vagy a közrendet veszélyeztető külföldiekkel szemben alkalmazható korlátozó 

intézkedésekre, szankciókra terjedt ki.95 

A személyi hatály a külföldi személyeken kívül kiterjedt a magyar állampolgárokra, a hazai és 

külföldi szervezetekre egyaránt. A törvény alkalmazásában külföldi volt a nem magyar 

állampolgár, tehát más állampolgársággal rendelkező, vagy hontalan, azaz egyetlen államnak 

sem polgára. A jogi védelmet biztosító, kiegészítő szabály szerint tényleges állampolgársági 

státuszától függetlenül külföldinek kellett tekinteni azt, aki személyazonosító adatait külföldi 

állam okmányával igazolta.96 

A vélelem azonban nem volt megdönthetetlen. A végrehajtási kormányrendelet lehetővé tette 

a magyar állampolgárság igazolását. Az idegenrendészeti hatóság bármely idegenrendészeti 

95 1993. évi LXXXVI. törvény l.§. 
96 Ugyanott 2.§. (l)-(2). bekezdés 
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ügyben az állampolgárság fennállásának vizsgálatát kérhette a Belügyminisztérium 

Állampolgársági Főosztályától, s ennek megállapítása esetén az eljárást meg kellett 

szüntetni.97 

Mivel a magyar állampolgársággal is rendelkező külföldiek ügyében ez már több esetben 

merült fel problémaként, a szabályozás összhangját jogszabály módosítással kívánták 

biztosítani. 

Nem terjedt ki a törvény személyi hatálya e jogállásának fennállásáig arra a külföldire, akit a 

menekültügyi hatóság menekültként, menedékesként, vagy befogadottként elismert, kivéve, 

ha a külföldi bevándorlási engedély iránti kérelmet nyújtott be. Amennyiben a külföldi 

menekültkénti, vagy menedékeskénti elismerése iránt kérelmet nyújtott be, az 

idegenrendészeti eljárás során hozott ügydöntő határozat a kérelem jogerős elbírálásáig nem 
QR volt végrehajtható. 

A szervi hatályra vonatkozó rendelkezések alapján idegenrendészeti hatóság volt a 

törvényben hatósági és intézkedési jogkörrel felruházott belügyminisztérium, a rendőrség, a 

határőrség, a vám- és pénzügyőrség, valamint a vízumkiadó szerv. A menedékjogról szóló 

törvény módosítását követően 1998-tól a közigazgatási hivatalok is idegenrendészeti 

hatóságok lettek, mivel ők bírálták el első fokon a bevándorlási kérelmeket ettől az időtől 

kezdve. 

A rendőrség főbb idegenrendészeti hatáskörét vizsgálva a korábbinál tagoltabb, szélesebb 

döntési jogosultságok körvonalazódtak.99 

A rendőrkapitányságok hatáskörébe tartozott 

• a meghívólevél hatósági hozzájárulást igazoló záradékolása, 

• a vízumban foglalt, illetőleg vízummentes tartózkodási idő meghosszabbítása, 

• az ideiglenes tartózkodási engedély ügyek, 

© a kiutazási engedély kiadása, valamint 

® a külföldi útlevelének visszatartása. 

97 64/1994. (IV.30.) Kormányrendelet I. Fejezet, l.§. (l)-(3) bekezdés 
98 1993. évi LXXXVI. törvény, 1. Fejezet, l.§. (3) bekezdés 
99 9/1994. (1V.30.) BM. rendelet l.§. (l)-(3) bekezdés 
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A rendőr-főkapitányságok hatáskörébe tartozott 

» a vízum kiadása, 

• a huzamos tartózkodási engedély ügyek elbírálása, 

• bevándorlási kérelmek első fokú elbírálása (1998. március l.-jéig) 

• a külföldi kiutasítása, a bíróság, vagy szabálysértési hatóság által elrendelt kiutasítás 

végrehajtása, 

• az országhatárig történő kitoloncolás, 

® a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelése, 

• a külföldi kijelölt helyen való tartózkodásának, idegenrendészeti őrizetének 

elrendelése, az őrizet meghosszabbításának indítványozása, 

® az útlevél visszatartása, 

• a bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi úti okmányának, hontalan útlevelének 

kiállítása, meghosszabbítása, 

• az egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiadása. 

A központi idegenrendészeti hatóság 1999. december 31.-ig az Országos Rendőr-

főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztály Idegenrendészeti Bevándorlási és Kivándorlási 

Osztálya volt, amelynek hatáskörébe tartozott a vízumkérelmek elbírálása, a vízumtelepítés, a 

légi úton történő kitoloncolás, a kötelező tartózkodási hely kijelölése és eljárt másodfokon 

mindazon ügyekben, amelyekben az első fokú döntést a rendőr-főkapitányság hozta. Ezen 

kívül közrendi és közbiztonsági okból bármely rendőrségi idegenrendészeti ügyben 

eljárhatott. A bevándorlási kérelmekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálása 1998. március 1-

jétől a Menekültügyi és Migrációs Hivatal hatáskörébe tartozott. 

2000. január 1-jei hatállyal, önálló központi hivatalként létrejött a BM Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal, központi idegenrendészeti, bevándorlási, menekültügyi és 

állampolgársági feladatokkal.100 

A hivatal általános hatáskörébe a vízumkérelem, a vízumtelepítés, az ún. légi úton történő 

kitoloncolás, a kötelező tartózkodási hely kijelölése tartozott, a kiemelt hatásköri rendelkezés 

folytán egyébként - közrendi és közbiztonsági okból - bármely rendőrségi, határőrségi 

idegenrendészeti ügyben eljárhatott. 

100 162/1999. (XI. 19.) Kormányrendelet a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
' létrehozásáról 5.§. 
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Az általános illetékességi szabályok alapján az azonos hatáskörrel rendelkező szervek közül a 

kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti idegenrendészeti hatóság 

volt jogosult az ügyben eljárni, különös illetékességi okból pedig a jogsértés elkövetése, vagy 

az intézkedés helye szerinti hatóság járt el. 

Bevándorlási kérelmet az a külföldi nyújthatott be, aki magyar állampolgársággal nem 

rendelkezett. 

A kérelmet az előírt formanyomtatványon személyesen, illetve közös kérelmezés esetén 

nagykorú családtag által a külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes 

magyar külképviseleten, vagy a jövőbeni magyarországi lakóhely szerint illetékes rendőr-

főkapitányságon, 1998. március l-jétől az eljárás lefolytatására illetékes közigazgatási 

hivatalnál lehetett benyújtani. 

A bevándorlási eljárás illetéke 10.000 forint volt, amelyet a kérelem benyújtásakor 

illetékbélyegben kellett leróni. Külképviseleti benyújtás esetén devizában kellett az előírt 

illetéket megfizetni. Az illetéket nem személyenként, tehát kérelmezőkként, hanem 

kérelmenként kellett leróni. 

A bevándorlási kérelmet eredetileg a jövőbeni lakóhely szerinti rendőr-főkapitányság bírálta 

el, 1998. március l-jétől azonban a bevándorlási ügyek a regionális illetékességű 

közigazgatási hivatalok hatáskörébe kerültek át. Nyolc közigazgatási hivatal kapott hatáskört 

a kérelmek elbírálására, mindegyeikhez 2-3 megye tartozott. Az első fokon elutasított 

kérelmekkel kapcsolatos fellebbezéseket 1998. február 28.-ig az Országos Rendőr-

főkapitányság Idegenrendészeti Főosztálya bírálta el, 1998. március l-jétől a Menekültügyi és 

Migrációs Hivatal Bevándorlási Főosztálya és 2000. január l-jétől került át a kérelmek 

másodfokú elbírálása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz. 

A kérelmet a külföldi állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes 

magyar külképviseleten is be lehetett nyújtani. 

A törvény szerint az a külföldi kaphatott bevándorlási engedélyt, 

© aki beutazásától számítva legalább három éven át, megszakítás nélkül, jogszerűen 

tartózkodott Magyarországon, 
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• akinek magyarországi lakóhelye, megélhetése biztosított volt és 

• akivel szemben kizáró ok nem állt fenn.101 

A törvény kizáró rendelkezései kategorikusak voltak. Nem kaphatott ugyanis bevándorlási 

engedélyt az a külföldi 

• aki beutazási és tartózkodási tilalom alatt állt, vagy 

• akinek magyarországi megélhetése és lakhatása nem volt biztosított, vagy 

• akinek a magyar társadalomba való beilleszkedése egyéb okból, nyilvánvalóan nem 

volt várható.102 

Nem minősült megszakításnak az ország évente 45 napra történő elhagyása. 

A tartózkodási idő megszakítása esetén annak számítása újra kezdődött, kivéve, ha a 

kérelmező a külföldi tartózkodását a tartózkodási helye szerint illetékes rendőr-

főkapitányságon vagy a magyar külképviseleten előzetesen bejelentette. Tehát a külföldi, ha 

előzetesen bejelentette az idegenrendészeti hatóságnál, hogy 45 napon túl szeretne külföldön 

tartózkodni, akkor ez az időszak a bevándorlási kérelem szempontjából folyamatos 

magyarországi tartózkodásnak számított. 

Megszakításnak minősült azonban, ha 

» az érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi egy év alatt 45 napnál több 

időt töltött külföldön, 

• a külföldit a bíróság vagy az idegenrendészeti hatóság jogerősen kiutasította a Magyar 

Köztársaság területéről, 

• a külföldi tartózkodási engedély kiállítása vagy meghosszabbítása iránti kérelmét a 

rendőrhatóság jogerősen elutasította. 

Érdemi vizsgálat nélkül el lehetett utasítani a kérelmet, ha abból egyértelműen kiderült, hogy 

® a külföldi nem élt legalább három éve, megszakítás nélkül, jogszerűen 

Magyarországon, illetve 

® magyarországi lakóhelye és megélhetése nem volt biztosított. 

101 1993. évi LXXVI. törvény, 17.§. (1) bekezdés 
1(í2 1993. évi LXXXVI. törvény 22.§. (1) bekezdés 
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Az érdemi vizsgálat nélküli eljárást csak a kérelem magyarországi benyújtásánál, a 

törvényben meghatározott együttes feltételek egyértelmű hiánya esetén volt célszerű 

alkalmazni. 

A három éves magyar országi jogszerű itt tartózkodás alól az a külföldi kaphatott felmentést 

© aki bevándorlását családegyesítés céljából, családtagként kérelmezte, vagy 

• aki az állampolgárságról szóló törvény rendelkezései szerint magyar állampolgárságát 

visszahonosítás címén kérelmezhette volna. 

A háromévi magyarországi tartózkodás a kérelmező útleveléből és az idegenrendészeti 

hatóság nyilvántartásában elhelyezett, a tartózkodási engedély hosszabbításakor keletkezett 

iratok alapján volt megállapítható. 

Az útlevél időközbeni cseréje esetén a kérdőíven lévő nyilatkozat volt az irányadó. 

A bevándorlási kérelem vizsgálatához a tartózkodási engedély ügyintézése során keletkezett 

iratokat csatolni kellett. 

A hároméves megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodás előírásával a jogalkotó a 

bevándorlás feltételeinek szigorítását kívánta elérni. Az előző, tehát az 1989. évi XXIX. 

törvény szerint ugyanis előfordult, hogy valaki reggel megérkezett valamelyik határmenti 

településről Budapestre, délelőtt beadta bevándorlási kérelmét a Budapesti Rendőr-

főkapitányság idegenrendészeténél, délután pedig már ellátta a munkáját odahaza. A kérelem 

elbírálásának eredményét odahaza várta meg és csak az engedélyezés után jött át 

Magyarországra. Hogyan lehetett ilyen körülmények között az ő megélhetését biztosítottnak 

tekinteni? 

Felmentés a bevándorlás egyes feltételei alól: 

A három éves jogszerű, megszakítás nélküli magyarországi tartózkodás alól az a külföldi 

kaphatott felmentést, aki magyar nemzetiségűnek vallotta magát és felmenője magyar 

állampolgár volt. 
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A felmentésre jogosultság megállapítható volt: 

• a kérelmező születési, házassági anyakönyvi kivonatából 

• a maga, vagy felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő 

okirataiból és 

® a magyar nemzetiségre vonatkozó nyilatkozatból. 

Családegyesítés esetén az alábbiak részére lehetett felmentést adni: 

• magyar állampolgár 

• személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt külföldi és 

• Magyarországon menekültként elismert személy családtagja részére. 

A kérelem benyújtása: 

A bevándorlás iránti kérelmet tehát az előírt formanyomtatványon személyesen, illetve közös 

kérelmezés esetén a nagykorú családtag által, a külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási 

helye szerint illetékes magyar külképviseletnél, vagy a jövőbeni magyarországi lakóhely 

szerint illetékes rendőr-főkapitányságon lehetett benyújtani. Az új törvény már nem 

ragaszkodott a személyes benyújtási kötelezettséghez, mint a megelőző, 1989. évi XXIX. 

törvény, mert lehetővé tette, hogy közös kérelmezés esetén a nagykorú családtag is benyújtsa 

a kérelmet. 

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján nem lehetett 

megtagadni a kérelem átvételét, ha az ügyfél a kérelméhez valamennyi előírt okiratot nem 

csatolta. 

A hiányzó okiratok pótlására az Áe. előírásai szerint az ügyfelet fel kellett szólítani. Az 

iratcsatolásra való felszólításnak egyéniesítettnek kellett lennie, igazodnia kellett az ügyfél 

személyes körülményeihez. 

Létezett akkoriban néhány rendőr-főkapitányság esetében egy olyan rossz gyakorlat, mely 

ellentétes volt az Áe. előírásaival. A kérelmet ugyanis csak akkor vették el a kérelmezőtől, 

amikor az már teljesen „kész" volt, tehát nem hiányzott egyetlen melléklet sem. 
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A kérelem benyújtásának feltétele volt, hogy a külföldi a kérelem benyújtását megelőzően 

legalább három évig, megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodjon Magyarországon. A 

hosszabb várakozási időt egyrészt a kérelmező alaposabb ellenőrzése, másrészt a 

beilleszkedés feltételeinek fokozatos megteremtése indokolta. A kellően szilárd háttér igénye 

fogalmazódott meg a törvényben a megélhetés biztosítottságára, valamint a lakás 

elfogadhatóságára vonatkozó rendelkezésekben. A törvény előírta a kérelmező számára, hogy 

önmaga és családtagjai ellátásához megfelelő jövedelemmel, vagy vagyonnal, illetve 

eltartásra kötelezhető itteni hozzátartozóval kell rendelkeznie, továbbá azt is, hogy az 

együttlakókra személyenként legalább 6 négyzetméter lakószoba terület szükséges. 

Ezt az elvet követte a végrehajtási kormányrendelet is, amikor a tartózkodás feltételei közül, 

utaló normával csak a stabilabb kondíciókat megtestesítő eszközöket jelölte ki a lakás, és a 

megélhetés igazolására, pl. családtag befogadó nyilatkozata, munkavégzésből, 

jövedelemszerző tevékenységből származó jövedelem, magyar pénzintézethez átutalt 

nyugdíjról, tartásról szóló igazolás, lakástulajdon, megfelelő lakásbérleti szerződés. 

A családi egység elve, illetve a magyar nemzetiségűekkel kapcsolatos erkölcsi megfontolás 

tükröződött a felmentésekre vonatkozó szabályokban. A háromévi jogszerű magyarországi 

tartózkodás kötelezettsége alól felmentés volt adható, amennyiben a kérelem indoka 

családegyesítés volt, nemcsak a magyar állampolgár, hanem a bevándorolt, menekültként 

elismert személy családtagjai számára is, vagy, ha a kérelmező magyar állampolgár volt, de 

állampolgárságát elvesztette és ez a jogosultság az állampolgárságra vonatkozó okiratból és az 

ügyfél magyar nemzetiségére vonatkozó nyilatkozatából nem volt megállapítható. 

Megjegyzendő, hogy a folyamatos tartózkodás alóli felmentésnél a családtag fogalma 

szűkebb volt a tartózkodási engedélynél megjelölt körnél. Csak a házastárs, a kiskorú 

gyermek, a közös háztartásban eltartott szülő, nagyszülő, illetve nagykorú gyermek tartozott a 

családtag fogalmába. 

A bevándorlási eljárásban - a közegészségügyi előíráson túl - speciális kellékként a külföldi 

születési, családjogi helyzetét, kinti büntetlenségét, iskolai végzettségét, szakmai 

kvalifikációját is igazolni kellett, ezen túlmenően az ügyben - nemzetbiztonsági, 

közbiztonsági szempontból - a Nemzetbiztonsági Hivatal és a rendőrség szakhatóságként 

véleményt nyilvánított. 
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Míg a korábbi szabályok a kiadott bevándorlási engedély visszavonását csak a kiutasítással 

összefüggésben tették lehetővé, a Szervezett bűnözés elleni törvény módosító rendelkezései 

alapján az engedély visszavonható lett, abban az esetben, ha az a külföldi által közölt hamis 

adaton, vagy tényen alapult, illetve - a személyazonosító igazolvány kiállításától számított őt 

éven belül - az engedélyezés alapjául szolgáló körülmények jelentős megváltozása esetén. 

A rendőrségi hatáskörben feldolgozott bevándorlási ügyek eljárási tapasztalatai a tartózkodási 

engedély ügyek eljárási tapasztalataihoz hasonlóan alakultak. A bevándorlás súlyára 

tekintettel itt erőteljesebben voltak érzékelhetőek a szabályozás, a közrendi és a szociális 

feltételek értelmezési, jogalkalmazási problémái. 

Az elbírálás során a széles mérlegelési jogkört a bizonytalan jogi fogalmak elősegítették, pl. a 

normák hipotézisében, illetve a diszpozíciókban. E bizonytalan jogfogalmak lehetővé tették a 

rugalmas jogértelmezést és joggyakorlatot, a „közerkölcs" és a „nem veszélyezteti a 

gazdasági-szociális érdekeit" kifejezések alkalmazásában. Nem kifogásolható, hogy a 

jogalkotó ilyen fogalmakat használ a konkrétabb megfogalmazás helyett, az viszont igen, 

hogy ezek mellé nem biztosított szervezeti és képviseleti garanciákat, pl. ingyenes jogsegély 

nyújtása, a védendő egyéni és magánérdek arányosságának kötelező mérlegelése, a hatósági 

munkatársak kőtelező képesítési és továbbképzési követelményei útján.103 

Fontos rendelkezése volt a szabályozásnak a határon túli magyarok, és a másod-

harmadgenerációs elszármazottak bevándorlási kérelmei kedvezményezés elbírálásának a 

lehetősége. E szabályozás indoka a jogalkotó szerint az volt, hogy a bevándorlási kérelmet 

benyújtók több mint kétharmada magyar nemzetiségű volt. A kedvezmények egyrészt az 

anyagi jogi szabályozásban jelentek meg, mint pl. a rövidebb idejű magyarországi 

tartózkodás, a kisebb lakószoba terület a lakhatás biztosítottságához, másrészt a 

jogalkalmazási és a bizonyítási eljárásokban, pl. a magyar nemzetiséghez való tartozás 

nyilatkozattal történő igazolása. Ez azonban nem mentesítette őket az általánosságban 

érvényes, szigorúbb bevándorlási előírások teljesítésétől. 

Számos esetben tapasztalható volt, hogy a magyar nemzetiségűekkel, családegyesítéssel 

összefüggő anyagi jogi, eljárási kedvezmények csak részben tudták ellentételezni a szociális 

103 Dr. Tóth Judit: Kívánatos immigránsok? Az állampolgársági és az idegenrendészeti törvényről In.: Jönnek? 
Mennek? Maradnak? MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 

' 1993. 102. oldal 
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feltételek területén mutatkozó hiányosságokat, mivel az elutasításokra ezekben az esetekben 

döntően a lakás, és a megélhetés biztosítottságának hiányában került sor. 

A kérelmező megélhetése akkor volt biztosított, ha jövedelme elérte legalább a havi 

minimálbér összegét. 

A kellően szilárd anyagi háttér megítélésénél a munkavégzésből, és más jövedelemszerző 

tevékenységből származó jövedelmek igazolása vált típusossá, ezen túlmenően egyéb 

tényezők is értékelésre kerültek (más vagyontárgyak, anyagi források, hozzátartozói 

támogatás), mivel a kérelmezők jelentős részének a jövedelme a havi minimálbér összege 

körül mozgott. Magyarországi életkezdésük az elnehezülő társadalmi körülmények között 

nem volt egyszerű, a „pozitív diszkrimináció" körébe tartozók támogatottsága, - némely 

értékeléssel szemben - nem pusztán idegenrendészeti kérdés volt. 

A kérelmek feldolgozása során gyakran találkozhattunk a pénzintézeteknél átmenetileg 

elhelyezett fizetőeszközök eltérő megítélésének gondjaival, a hosszú távú megélhetésre 

alkalmatlan ösztöndíj, később megállapításra kerülő nyugdíj (ukrán, román nyugdíjasok 

esetében) értékelésének nehézségeivel, nem ritkán a vállalkozásból vagy engedély nélküli 

munkavégzésből származó fiktív, illetve el nem fogadható jövedelmekkel. 

A magyarországi lakás igazolására leginkább a lakásbérleti szerződések váltak jellemzővé, az 

idegenrendészeti feladatok végrehajtása során elvégzett ellenőrzések, helyszíni szemlék nem 

egyszer a befogadói nyilatkozatban megjelölt lakcím formális jellegét tárták fel. 

A bevándorolni szándékozók zömében román, jugoszláv, ukrán állampolgárok voltak, a 

bevándorlási kérelmet benyújtók kétharmada pedig magyar nemzetiségű volt. 

A kérelmezők koruk szerint elsősorban 20-25 év közöttiek voltak, illetve - különösen 

külképviseleti benyújtások esetén - megfigyelhető volt a hozzátartozóikhoz áttelepülni 

szándékozó nyugdíjasok nagyobb száma. A foglalkozási csoportokat tekintve emelkedett a 

szakképzetlen, kevésbé kvalifikáltak aránya, a kérelmek indoklása alapján a bevándorlás célja 

egyre inkább gazdasági, egzisztenciális törekvésektől, megfontolásoktól volt motivált. 

A bevándorlási ügyintézés hatásköri változásából adódó 1998. évi feladatok végrehajtása 

során például a budapesti idegenrendészet a tapasztalatok, módszertani ismeretek, okmányok, 
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nyomtatványok átadásával segítette a közigazgatási hivatal munkatársait az új tennivalókra 

történő felkészülésben. 

A főkapitányság kijelölt bűnügyi szerve 1998 áprilisától megkezdte a bevándorlási 

kérelmekhez előírt szakhatósági munkát, az idegenrendészeti állomány még ebben az évben 

elvégezte a folyamatban lévő 2123 bevándorlási kérelem feldolgozását, a már engedéllyel 

rendelkező külföldiek közigazgatási anyagainak átadását. 

A 2000. évi adatok szerint 21247 bevándorolt (letelepedett) külföldi élt Budapesten. Közülük 

állampolgárságukat tekintve a románok (9071 fő), a kínaiak (1986 fő), és a volt szovjet 

állampolgárok vezették a statisztikát.104 

A bevándorlási kérelem 

A kérelmet minden 14. életévét betöltött személynek ki kellett tölteni. A 14 éven aluli 

gyermek - ha mindkét szülője kérelmezte a bevándorlást - az anya kérdőívén szerepelt. A 

szülő kérdőívén szereplő gyermek után külön illetéket nem kellett fizetni. Az illeték hiánya az 

eljárás megindításának nem lehetett akadálya. 

Valamennyi kérelemre, amelyre az előírt illetéket lerótták, önálló határozatot kellett hozni. Az 

illetéket a kérelem, a hatósági bejegyzések rovatánál kellett elhelyezni és értékteleníteni. 

Ha az illeték lerovásának az ügyfél részéről anyagi akadálya volt, tájékoztatni kellett, hogy 

kérhet költségmentességet. Ennek kérelmezése illetékmentes volt. Amennyiben a 

bevándorolni kívánó család költségmentességet kért, kérelmüket egy eljárásban, 

egyetemlegesen kellett elbírálni. A költségmentességi kérelemben 30 napon belül kellett 

dönteni. Mérsékelt összegű illeték fizetéséről is lehetett határozni.105 

A költségmentesség iránti kérelem elutasításáról alakszerű határozatot kellett hozni, amelyben 

a fellebbezésről tájékoztatni kellett az ügyfelet. A fellebbezés illetéke 1000 forint volt. Az 

104 Koós Andrea: Az idegenrendészeti jogszabályok és a végrehajtás tapasztalatai a BRFK Külföldieket 
Ellenőrző Osztályán, 2001. Szakdolgozat, Rendőrtiszti Főiskola, Közrendvédelmi Tanszék, 

105 Gégény Erzsébet: A bevándorlási kérelmek elbírálásának tapasztalatai a BRFK-n, 2001. Szakdolgozat, 
• Rendőrtiszti Főiskola, Közrendvédelmi Tanszék 
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engedélyezési a bevándorlási kérelem elbírálása során hozott határozatban szerepeltetni 
kellett. 

A költségmentességi kérelemben való döntéshez az ügyfél anyagi, jövedelmi viszonyairól 

lehetőség szerint igazolást kellett bekérni. A kérelmezőnek meg kellett indokolnia kérelmét. 

A bevándorlási kérelem mellékletei 

A bevándorlási kérelemhez az alábbi mellékleteket kellett csatolni: 

• személyazonosító adatokat és állampolgárságot igazoló okiratot, 

• születési anyakönyvi kivonatot, házasságban élő kérelmezők esetében házassági 

anyakönyvi kivonat, a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős 

hatósági határozatot, 

• kiskorú kérelmező esetén a személyes joga szerinti hiteles okiratot, hogy a kiskorú 

kivándorlásának nincs törvényes akadálya. E kötelezettségek teljesítése alól a 

kérelmező nyilatkozata alapján felmentés volt adható. 

• a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság által hat hónapon belül kiállított, a 

büntetlen előéletet igazoló okiratot. E kötelezettség teljesítése alól a kérelmező 

nyilatkozata alapján felmentés volt adható. 

• három hónapnál nem régebbi orvosi igazolást arról, hogy a külföldi nem szenved 

közegészséget sértő megbetegedésben, 

® iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot 

• a külföldi magyarországi lakhatását és megélhetését igazoló okiratot.106 

A felsorolt okiratok helyett az illetékes külföldi hatóság által hitelesített másolatot is csatolni 

lehetett. 

A külföldi hatóság által kiadott okiratot, igazolást vagy azok másolatát hiteles magyar nyelvű 

fordítással együtt kellett csatolni. 

A személyes jog szerint a büntetlen előéletet igazoló okiratot csak abban az esetben lehetett 

elfogadni, ha a kérelmező utolsó tartózkodási helye szerint illetékes hatóság által a kérelem 

átvételét megelőző hat hónapon belül került kiadásra. 

l0(: 1983. évi LXXXVI. törvény 19.§. (1) bekezdés 
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A mérlegelési jogkör terjedelmét mutatta, hogy a kérelem nem felelt meg a közrendi 

követelményeknek, tehát el lehetett utasítani, ha a kérelmezőt külföldön bűncselekmény 

elkövetéséért elítélték, vagy Magyarországon büntetőeljárás folyt ellene. Ez akkor is 

elutasítási ok. volt, ha a kérelem indoka családegyesítés volt. 

Egy bírósági ítélet szerint a családegyesítésre csak akkor lehetett hivatkozni, ha az házassági 

köteléken alapult és a külföldinek teljesítenie kellett a törvényben előírt feltételeket. 

Előfordult, hogy együtt élő pár közös élete és gyermekük nevelése nem minősült a 

bevándorlási kérelem elbírálásakor mérlegelendő körülménynek. Megtörtént, hogy egy román 

állampolgár kérelmezőt harmadik országban bűncselekmény elkövetése miatt elítéltek, 

Magyarországon szintén, és a kérelem benyújtásakor is büntetőeljárás hatálya alatt állt. 

Élettársa magyar állampolgár volt és közös gyermekünk is Magyarországon született. A 

román állampolgár fennálló házasságát akkor még nem bontották fel, de a bontóper 

folyamatban volt. A kérelmét természetesen elutasították, mégpedig a közrendi érdek 

sértésére való hivatkozással, mivel a bűncselekmény miatti elmarasztalás kimerítette a 

közrend sérelmét, és az elkövetett bűncselekmény csekély súlya nem jelentette feltétlenül a 
107 közrend megsértésének hiányát. 

1989. óta vitatott volt a szabályozásnak az az elutasítási oka, hogy nem várható a kérelmező 

magyar társadalomba való beilleszkedése. Egy közigazgatási határozat indoklása szerint a 

beilleszkedés alapkövetelménye a magyar nyelv ismerete volt. Enélkül a mindennapi 

életvitelhez szükséges társadalmi kapcsolatok kialakításának a reális lehetősége nem állt fenn. 

Mivel a kérelmező által beszélt ázsiai nyelvet Magyarországon csak nagyon kevesen 

ismerték, nem volt meg a reális lehetősége annak, hogy a kérelmező a magyar társadalomba 

zavartalanul be tudjon illeszkedni.108 

Az 1994. május l-jén hatályba lépett idegenrendészeti jogszabályok részletesen szabályozták 

a beutazás és a tartózkodás engedélyezésének közegészségügyi szabályait. Ennek 

megfelelően, ha a külföldi bevándorlási engedély iránti kérelmet nyújtott be, akkor a 

kérelméhez csatolnia kellett az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a 

külföldi magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei, vagy 

fővárosi intézete által kiállított igazolást. Az igazolás három hónapnál nem lehetett régebbi és 

107 Közigazgatási Döntvénytár, 1992. 5. száin, 163. eset 
108 Közigazgatási Döntvénytár 1992. 4. szám 1 IS. eset 
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arról szólt, hogy a külföldi a Kormányrendeletben felsorolt AIDS, TBC, lepra, tífusz, 

paratífusz betegségekben nem szenved, illetve nem fertőzőképes, vagy azok kórokozóit nem 

hordozza, tehát nem szenved a közegészséget veszélyeztető betegségben. Az orvosi igazolás 

iránti kérelmet a külföldi magyarországi lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

ÁNTSZ-hez kellett benyújtani. A kérelem illetékköteles volt, és a vizsgálatok elvégzéséért is 

fizetni kellett. 

A külföldiek, elsősorban a nyugat-európai országok állampolgárai kifogásolták az orvosi 

vizsgálatok magyarországi elvégeztetését és gyakran közölték, hogy ők ilyen vizsgálatoknak 

nem hajlandók alávetni magukat. Ennek eredményeként nagyon rövid időn belül módosításra 

került a Kormányrendelet, és ennek következtében lehetővé vált, hogy a külföldiek az orvosi 

vizsgálatokat még a beutazásukat megelőzően, hazájukban elvégeztethessék, illetve, hogy az 

állandó vagy a szokásos tartózkodási helyük szerint illetékes külföldi egészségügyi hatóság 

által kiállított igazolást csatoljanak. Ezen igazolás elfogadhatóságának tárgyában tizenöt 
V 

napon belül döntött a kérelmező magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, illetve fővárosi intézete. 

A kérelem átvételekor elismervényt kellett kiállítani két példányban, melynek első példányát 

a kérelmezőnek át kellett adni. 

Az egységes iratkezelés érdekében a kérelemhez a törvényben előírt mellékleteket az ott 

meghatározott sorrendben kellett dossziéba rendezni.109 

Az eljárás során, a benyújtást követően keletkezett iratokat érkeztető bélyegzővel ellátva, 

időrendi sorrendben kellett elhelyezni a dossziéban. A tartalomjegyzéket folyamatosan 

vezetni kellett.110 

Családtagok kérelmeinek egyidejű benyújtása esetén az egyes kérelmeket külön-külön 

iktatták, ezt követően azonban azokat lehetőleg együttesen kellett kezelni. A kérelmeket egy 

előadónak kellett elbírálni. 

109 1993. évi LXXXVI. törvény a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról, 
19.§. 

110 Módszertani útmutató a bevándorlási kérelmek elbírálásához, Kiadta az QRFK Igazgatásrendészeti Főosztály, 
' 1994. 
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Az ORFK Számítástechnikai Központnak a kérelmezőket a "T"111 adattárban priorálni kellett. 

Amennyiben a már Magyarországon tartózkodási engedéllyel vagy bevándoroltként élő, a 

kérdőíven feltüntetett családtag a nyilvántartásban szerepelt, azonossági számát a kérdőíven 

az ORFK Számítástechnikai Központnak fel kellett tüntetni. Ezáltal lehetőség nyílt a külföldi 

idegenrendészeti anyagának ellenőrzésére, a kérelemmel való összevetésére. 

A külföldi megélhetését akkor lehetett biztosítottnak tekinteni, ha 

• önmaga és a vele együtt bevándorló, tartásra jogosult és rászoruló családtagjai 

eltartásához megfelelő jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezett, illetve 

• Magyarországon eltartásra kötelezhető hozzátartozója élt. 

Nem volt biztosítva a külföldi lakóhelye, ha az általa megjelölt jövőbeni lakóhelyén a vele 

együtt lakókra személyenként legalább hat négyzetméter lakószoba terület nem jutott. E 

feltétel alól családtag esetében felmentés volt adható és olyan kérelmező esetében is, aki a 

visszahonosítás feltételeivel rendelkezett. 

Nem volt minősíthető a magyar társadalomba történő beilleszkedés akadályának a külföldi 

faja, bőrszíne, neme, anyanyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzeti vagy egyéb 

társadalmi származása, születési helyzete. A gyakorlatban e szabályozásra való hivatkozással 

elutasító határozat nem született. 

A magyarországi lakás és megélhetés igazolására az alábbi okiratokat és igazolásokat 

lehetett elfogadni: 

A megélhetés igazolására: 

• magyarországi pénzintézetnél készpénz felvételére jogosító okirat 

© a magyar jog hatálya alá tartozó igazolt munkaviszonyból vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból származó rendszeres jövedelem 

• egyéb adóköteles j övedelemszerző tevékenységből származó igazolt j övedelem 

• külföldről folyósított nyugdíjról, járadékról szóló magyar pénzintézeti igazolás 

111 A „T" adattár a Magyarországon bevándorlási, letelepedési és tartózkodási engedéllyel élő külföldieknek a 
nyilvántartása, melynek vezetése ekkor az ORFK hatáskörébe tartozott 
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• családtagok esetén a Magyarországon élő családtag által közjegyzői okiratba foglalt, 

az ellátásra vonatkozó nyilatkozat. 

Szükség esetén a családtagi kapcsolat tisztázására a felek személyes meghallgatására, esetleg 

okiratok bekérésére is lehetőség volt. 

A megélhetés megítélését több tényező befolyásolta. Ilyen volt például, hogy a kérelmezőnek 

volt-e megalapozott anyagi háttere, volt-e lakása, eltartásra kötelezhető hozzátartozója. 

Családegyesítésnél differenciáltan kellett vizsgálni a megélhetést, ugyanis a családtagok a 

családjogi törvény alapján egymás tartására kötelezhetők. 

A munkaviszonyból vagy más jövedelemszerző tevékenységből származó jövedelem mellett a 

döntésnél meghatározó lehetett egy jelentősebb összegű bankszámla. Szükséges volt, hogy a 

pénzintézet igazolja a számlanyitás időpontját és a pénzforgalmazást is. 

Diákok bevándorlási kérelmeinek elbírálásánál különös figyelemmel kellett lenni arra, hogy a 

kérelmezők tanulmányi célból érkeztek az országba és az ösztöndíjak, illetve a tanulmányi 

támogatások csak tanulmányaik idejére voltak biztosítottak. Az alapítványi ösztöndíj 

folyósítása általában azonnal megszűnt, ha a külföldi megkapta a bevándorlási engedélyt. 

A bevándorlás megélhetési feltételét kizárólag csak az ilyen jellegű juttatásra nem lehetett 

alapozni. A kérelem elbírálásánál egyéb olyan egzisztenciát biztosító tényezőket is 

figyelembe kellett venni, amely a kérelmező magyarországi megélhetését az ösztöndíjon kívül 

biztosíthatta, pl. Magyarországon élő, eltartásra kötelezhető családtag, egyéb 

pénzmegtakarítás, devizaösszeg, esetleg tudományos tevékenységből származó jövedelem, 

A nyugdíj a jogszabály szerint csak akkor volt elfogadható, ha a magyar pénzintézet igazolta 

az átutalást. Ezt az előírást több, hazájában nyugdíjjogosultságot szerzett külföldi objektív 

okok miatt nem tudta igazolni, mert a jogszabályok ellentmondó rendelkezései miatt erre csak 

akkor volt lehetősége, ha már bevándorolt. 

A hatályos szociálpolitikai egyezmények alapján a FÁK tagállamokból és Romániából 

bevándoroltak esetében a magyar nyugdíjhatóság új eljárásban állapította meg és folyósította 



78 

a nyugdíjukat. A nyugdíj megállapítására csak abban az esetben került sor, ha a kérelmező 

hazájában nyugdíját öregségi címen szerezte. 

Más országokkal kötött szociálpolitikai egyezmények értelmében a külföldi állam magyar 

pénzintézeten keresztül utalta át a nyugdíj összegét, p l Csehország, Lengyelország, 

Szlovákia, Bulgária és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság tekintetében, az NDK 

megszűnésével viszont az egyesülést követően már a Német Szövetségi Köztársasággal 

érvényben lévő egyezmény volt az irányadó. 

Magyarországon szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző adóévre 

vonatkozó adó befizetését igazoló, az APEH által kiállított igazolást kellett kérni, valamint a 

kérelem benyújtásakor fennálló keresetet, jövedelmet tanúsító kimutatást. 

A munkáltatói igazolás csak akkor volt elfogadható, ha abból megállapítható volt a 

munkáltató neve, címe, illetve a munkáltatói jogkört gyakorló, vagy a cég képviseletére 

jogosult személy neve és beosztása. 

Gazdasági társaságok esetében különös figyelmet kellett fordítani a fantom társaságok 

kiszűrésére. A társaság székhelyeként, telephelyeként megadott címen lehetőség szerint 

minden esetben helyszíni ellenőrzést kellett tartani. A társaságok külföldi tagjait az 

idegenrendészeti nyilvántartásokban és adattárakban kellett ellenőrizni. 

A társaságok esetében nem a társaság nyeresége volt a mérvadó, hanem a kérelmezők 

jövedelme. 

A megélhetés garanciájaként közjegyző előtt tett, tartásra vonatkozó nyilatkozatot csak 

családtag esetében lehetett elfogadni. A nyilatkozó tartási képességét ilyen esetben is 

vizsgálni kellett. 

A lakhatás igazolására: 

® a kérelmező magyarországi lakásának tulajdonjogát igazoló okirat, 

• a földhivatalhoz benyújtott lakásvásárlási szerződés, 

• teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt lakásbérleti 

szerződés, melyhez mellékelni kellett a bérbe adott lakás tulajdonjogát vagy bérletét 

igazoló okiratot is, 
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• családtagok esetén a Magyarországon élő családtag által tett és közjegyzői okiratba 

foglalt, a szállás biztosítására vonatkozó nyilatkozat. 

A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Kormányrendelet értelmében 

külföldiek ingatlanszerzését az illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetője 

engedélyezhette, ezért az ingatlanszerzés esetén az engedélyt is be kellett kérni az eljáráshoz. 

Lakásbérlet esetén szükség volt a bérbe adó tulajdonjogának igazolására, önkormányzati 

bérlakás esetén pedig az önkormányzat hozzájárulására. 

Ha a kérelmező gazdasági társaság által vásárolt ingatlanban kívánt lakni, akkor a devizáról 

szóló 1996. január l-jén hatályba lépett 1995. évi XCV. törvényt kellett alkalmazni. E 

jogszabály határozta meg, hogy külföldi jogi vagy magánszemély ingatlan tulajdonjogát 

milyen engedélyek beszerzését követően tudja megszerezni. 

A bevándorló körülményeinek tisztázása, felderítése érdekében személyes meghallgatást volt 

célszerű végezni, hogy a bevándorlás indokoltságát, megalapozottságát, valamint a kérelmező 

személyes körülményeit a kérelemben foglaltakon túlmenően is meg lehessen állapítani. 

A bevándorlási kérelmek elbírálása 

Valamennyi bevándorlási kérelmet a Nemzetbiztonsági Hivatal illetékes szervével 

véleményeztetni kellett. Az ügyiratban el kellett helyezni a szervek vezetőjének aláírásával és 

bélyegzőjével ellátott írásbeli nyilatkozatot. Abban az esetben, ha a vélemény államtitkot, 

vagy szolgálati titkot tartalmazott, azt külön kellett kezelni. 

A rendőr-főkapitányság a bevándorlási kérelmet és annak mellékleteit megküldte a 

Nemzetbiztonsági Hivatal területileg illetékes kirendeltségének, amely 20 napon belül, 

írásban nyilvánított véleményt. 

Az elsőfokú határozat indoklásában utalni kellett a Nemzetbiztonsági Hivatal véleményére is. 

A magyar nemzetiségre vonatkozó nyilatkozatot az ügyfél a bevándorlási kérdőív megfelelő 

rovatának kitöltésével tette meg, erre külön nyilatkoztatni nem kellett. 
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A három éves, jogszerű, folyamatos magyarországi tartózkodás alóli felmentés megadásának 

együttes feltétele volt a felmenők valamikori magyar állampolgárságának okirattal történő 

igazolása és a nemzetiségre vonatkozó nyilatkozat. Csak a feltételek együttes megléte esetén 

lehetett megadni a felmentést a magyar nemzetiségű kérelmező számára. 

Ha a házastársak közül csak az egyik volt jogosult a felmentésre és együtt kérelmezték a 

bevándorlást, a másik félre is célszerű volt a felmentést kiterjeszteni, amennyiben a 

bevándorlási kérelem egyéb szempontból engedélyezhető volt. Mivel így a házastárs kérelme 

már családegyesítést is szolgált, ezért a törvény rendelkezése értelmében a felmentés 

megadható volt. 

A kérelem elbírálásának határideje 120 nap volt. 

A bevándorlási kérelmekben hozott engedélyező, illetve elutasító, vagy megszüntető 

határozatnak minden esetben egyéniesítettnek kellett lennie és tartalmaznia kellett a döntés 

alapjául szolgáló tényeket, megállapításokat, az abból levont következtetéseket, a végrehajtott 

eljárási cselekményeket, valamint értelemszerűen a mellékletek csatolása alól adott felmentést 

Az engedélyező határozatokban a jogszabályi hely megjelölésével utalni kellett arra, hogy az 

eljáró szerv mely törvényi feltételek alól adott felmentést a kérelmezőnek. 

Elutasítás esetén a külföldi fellebbezést adhatott be, amelynek elbírálására az Országos 

Rendőr-főkapitányság Idegenrendészeti Bevándorlási és Kivándorlási Osztálya volt jogosult, 

ennek határideje 60 nap volt. 

A másodfokon is elutasított kérelmek esetében bírósági felülvizsgálatot kérhetett a külföldi az 

Áe-ben meghatározottak szerint. 

A kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés esetén az ügyfél által hivatkozott új 

körülményeket meg kellett vizsgálni. Ha ezekre figyelemmel a bevándorlás engedélyezhető 

volt, akkor az elsőfokú hatóság saját hatáskörében módosította határozatát. 

A másodfokú hatósághoz csak akkor kellett felterjeszteni a fellebbezést és az iratanyagot, ha 

az első fokú hatóság nem értett egyet az abban foglaltakkal, tehát határozatát fenntartotta. Az 

iratok felterjesztésének határideje ilyenkor 8 nap volt. 

A bevándorlási engedély a külföldit állandó magyarországi tartózkodásra jogosította. 
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A bevándorlási engedély a kiállítás időpontjától számított 1 évig jogosított bevándorlásra. Ez 

a határidő méltányosságból egy alkalommal, a külföldi kérelme alapján, 6 hónappal 

meghosszabbítható volt. 

Az 1990. január 1. és 1994. május 1. között kiadott bevándorlási engedélyek 1996. december 

31 .-ig voltak felhasználhatók. 

A bevándorlási engedély egy éves érvényességi ideje csak az engedély külképviselet útján 

történő kézbesítésénél bírt jelentőséggel. Az a kérelmező, aki Magyarországon vette át az 

engedélyezésről szóló határozatot, bevándorlási vízum felvételére nem volt jogosult. Külön 

kérésre azonban a döntés a külképviselet útján is kézbesíthető volt, de ebben az esetben 

Magyarországon írásos határozat nem volt kiadható. Erről az ügyfelet a kérelem 

benyújtásakor tájékoztatni kellett és a kérelem magyarországi benyújtása esetén írásban 

kellett nyilatkoztatni arról, hogy kérelmének engedélyezése esetén fel kívánja-e venni a 

bevándorlási vízumot. 

A határozat külképviseletre történő továbbításáról az ügyfelet magyarországi címén levélben 

értesíteni kellett úgy, hogy az értesítés tartalmazta az engedélyezés időpontját is. 

Az engedélyezést követően a bevándorolt külföldit személyi igazolvánnyal kellett ellátni, 

amely igazolta magyarországi tartózkodásának jogszerűségét. A személy igazolvány 

kiállításánál a magyar állampolgárokra vonatkozó jogszabály volt az irányadó. Eszerint 

illetékmentes volt az első ellátás, az ideiglenes személyi igazolvány kiadása, a lejárt cseréje és 

érvényesítése. Minden más esetben 800 forint illetéket kellett lerovatni. 

Az engedélyezés után a külföldi elsőként a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél volt köteles 

(3 munkanapon belül) bejelenteni a személyi adatait és a lakóhelyét. Erről a jegyző igazolást 

adott ki. Ezt az igazolást a külföldinek a rendőr-főkapitányságon be kellett mutatnia. Ha a 

kérelemben megjelölt lakcím nem volt azonos az igazolásban feltüntetett lakcímmel, akkor a 

rendőr-főkapitányság az új lakcím elfogadhatósága tárgyában 15 napon belül döntött. A 

döntésig a személyi igazolványt nem lehetett kiállítani. 

Ha az ellenőrzés megállapítása szerint a bejelentett lakhely nem felelt meg a törvényes 

feltételeknek, a rendőr-főkapitányság a bevándorlási engedély visszavonásáról a határozat 

jogerőre emelkedését követő 8 napon belül értesítette az igazolást kiadó jegyzőt. 
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A bevándorolt külföldi útlevelébe be kellett jegyezni az "állandó magyarországi tartózkodásra 

jogosult" szöveget, a bevándorlási engedély számát, a bejegyzés helyét és idejét. 

A bevándorolt szülőktől származó, a bevándorlási engedély kiadását kővetően született 

gyermek esetén a szülőknek a születés tényét a gyermek személyazonosító adatainak 

közlésével az állandó lakóhely szerint illetékes rendőr-főkapitányságon a születéstől számított 

30 napon belül be kellett jelentenie. A bejelentéshez a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatát is csatolni kellett. 

Ha a gyermeknek mindkét szülője érvényes bevándorlási engedéllyel rendelkezett, akkor őt 

bevándorolt külföldiként kellett nyilvántartásba venni. 

Ha a Magyarországon tartózkodó, a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők tartózkodási 

jogcíme eltérő volt, a gyermek tartózkodási jogosultsága megállapításánál mindkét szülő 

együttes nyilatkozatát kellett figyelembe venni. 

Ha a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolta, akkor őt a 

felügyeleti jogot gyakorló szülővel megegyező tartózkodási jogcímen kellett nyilvántartásba 

venni. 

Bevándorlási keretszám 

Első alkalommal került be a szabályozásba a bevándorlási keretszám. Több nyugat-európai 

ország szabályozásában találunk erre példát. A próbálkozás azonban nem hozta a kívánt 

eredményt, ezért a 28/1998. (II. 18.) számú Kormányrendelet megszüntette a bevándorlási 

keretszámot. 

Az évente kiadható bevándorlási engedélyek keretszámára vonatkozóan a belügyminiszter 

minden év november 30-ig javaslatot tett a kormány részére. 

Az ORFK a tárgyévben kiadott bevándorlási engedélyek számát nyilvántartotta. 

Ha a kiadott bevándorlási engedélyek száma a tárgyévben a Kormányrendeletben 

meghatározott keretszámot elérte, az ORFK erről tájékoztatta a rendőr-főkapitányságokat, 

valamint a Külügyminisztérium útján a külképviseleteket. Az értesítést követően a 
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folyamatban lévő kérelmekben az eljárást fel kellett függeszteni és erről a kérelmezőket 

.tájékoztatni kellett. 

Nem lehetett az eljárást felfüggeszteni akkor, ha a bevándorlási kérelem érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítható volt. 

Ha a felfüggesztés oka megszűnt, a kérelmek elbírálásával kapcsolatos eljárást a bevándorlási 

kérelmek benyújtásának sorrendjében kellett folytatni. 

A bevándorlási keretszám csak néhány évig volt hatályban. A keretszám 2000 fő/év volt, de 

ebbe nem kellett beleszámítani a magyar nemzetiségű kérelmezőket. A kérelmek így csak 

néhány százas keretet tettek ki, 1994-ben például csak 97 főt. A kérelmek száma a 2000 fős 

keretet soha nem közelítette meg, így egyetlen kérelmet sem kellett a miatt felfüggeszteni, 

mert a kiadott kérelmek száma a meghatározott keretszámot elérte volna. 

A bevándorlási kérelmek visszavonása: 

A bevándorlási engedély visszavonására csak a törvény kiutasításra vonatkozó rendelkezései 

alapján volt lehetőség. A kiutasítási határozatban a bevándorolt személyi körülményeit, a 

Magyarországon eltöltött évei során tanúsított magatartását értékelni kellett. Az azonnali 

végrehajtást csak rendkívül indokolt esetben lehetett kimondani, az ország elhagyásának 

időpontját, pedig úgy kellett meghatározni, hogy a külföldi felszámolhassa magyarországi 

egzisztenciáját. 

A bevándorlási ügyintézés tapasztalatai 

Az Országgyűlés által 1993. szeptember 16-én elfogadott Idegenrendészeti törvény a 

bevándorlás szigorúbb feltételeit rögzítette és az idegenrendészeti szervek egy év elteltével 

értékelték az új jogszabályok haíályosuiásának tapasztalatait. Megállapításaik közül csak 

néhányat szeretnék kiragadni. 

A megyei idegenrendészeti szervek többségénél normálisnak mondható ügyforgalom mellett 

a .kiegyensúlyozott ügyintézés volt a jellemző, de voltak olyan főkapitányságok, mint pl. a 
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Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság, amelyeknél a 

magas ügyforgalom lehetetlenné tette az ügyek határidőben történő elintézését. 

A bevándorlási ügyintézés főbb adatai 1994-ben a következőképpen alakultak: 

1994. év első félévében 7957 kérelmet nyújtottak be, év végéig összesen 10556-ot. Az 1994-

ben elbírált kérelmek száma 11662 volt. 

Az elbírált kérelmek közül 5779-et engedélyeztek, 4408-at elutasítottak, 1475 ügyben 

megszüntetésre került az eljárás. 

Számszerűségét tekintve figyelemre méltó a román (4619 fő), a jugoszláv (3504 fő), a volt 

szovjet (1052 fő) kérelmezők száma. 

A bevándorlási ügyforgalmat tekintve a megyei rendőr-főkapitányságok sorrendje a 
\ 

következő: 11662 bevándorlási kérelem közül a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2361-et, a 

Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság 1967-et, a Bács-Kiskun megyei Rendőr-

főkapitányság 1406-ot, a Pest megyei Rendőr-főkapitányság 1242 kérelmet bírált el. A 

megyék többségénél a kérelmek száma 150-300 körüli volt. 

A jogorvoslati kérelmek száma (2112) az 1993. évinek a háromszorosa (704) volt. A 

fellebbezések számának folyamatos emelkedése miatt a másodfokú ügyintézés is lelassult. 

112 
A bírósági felülvizsgálati kérelmek száma (262) is megduplázódott 1993-hoz képest. 

A területi szervek gyakorlatában a megnövekedett kérelmekre és eljárási cselekményekre, 

valamint a jogszabály értelmezési problémákra tekintettel előfordultak hibák és 

pontatlanságok, sok esetben ezzel volt magyarázható a tényállás tisztázatlansága is. Néhány 

megyében az elbírálással foglalkozó előadók szemléletével is probléma volt. 

Az alapprobléma az volt, hogy a kérelmet csak akkor vették el, ha az ügyfél valamennyi előírt 

okmányt, mellékletet csatolt. Az államigazgatási eljárási törvény alapján azonban nem lehet 

112 Jelentés a bevándorlási kérelmek elbírálásának tapasztalatairól, ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály, 1994. 
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megtagadni a kérelem átvételét, a hiányzó okiratok pótlására fel kellett volna szólítani az 

ügyfelet. Az iratcsatolásra való felszólítások nem voltak egyéniesítettek. 

Általánosságban elmondható, hogy a bevándorlási kérelmeket az idegenrendészeti hatóságok 

nem összességükben vizsgálták, hanem, ha találtak elutasítási indokot, elutasítási határozatot 

hoztak és a további körülményekre való utalást a határozatuk indoklásában mellőzték. Nem 

helyeztek tehát kellő hangsúlyt a bevándorlás indokoltságának vizsgálatára. 

Jellemző volt, hogy fellebbezés benyújtása esetén a hivatkozott új körülményeket nem 

vizsgálták, nem értékelték, ehelyett felterjesztették az iratokat a másodfokú hatósághoz 

döntésre. Jelentős számú ügyben a másodfokú eljárásban kellett a tényállást tisztázni az 

ügyfél meghallgatásával, helyszíni szemlével, újabb okiratok, igazolások bekérésével. A 

tisztázatlan ügyekben az ügyirat új eljárásra való visszaadásával az eljárás tovább húzódott 

volna, ezért csak kivételesen élt a másodfokú hatóság a határozat megsemmisítésének a 

lehetőségével és az új eljárás elrendelésével. 

Jogalkalmazási hiba volt, hogy a bevándorlási engedély és az állandó személyi igazolvány 

visszavonása ellen benyújtott fellebbezések esetében saját hatáskörükben nem vonták vissza 

határozatukat (Áe. 61.§. (1) bekezdés), hanem felterjesztették azt a másodfokú hatósághoz 

döntésre, annak ellenére, hogy az új idegenrendészeti jogszabályok a bevándorlási engedély 

visszavonását csak kiutasítás esetében tették lehetővé. 

A másodfokú eljárás során szinte majdnem minden esetben problémát okozott a jogszabály 

azon feltételének a megállapítása, hogy a kérelmező három éve tartózkodik-e 

Magyarországon, mivel az ügyiratokhoz nem mellékelték a külföldi tartózkodásával 

kapcsolatban keletkezett előzmény anyagokat, ugyanakkor az informatikai háttér a 

megbízható adatszolgáltatást nem tudta biztosítani. 

A jogszabályok tanulmányozása és alkalmazása során felmerült jogértelmezési kérdésekre az 

Országos Rendőr-főkapitányság idegenrendészeti szerve módszertani útmutató elkészítésével, 

és személyes konzultálások útján próbált megoldást találni, valamint a megsemmisítő 

határozatokat részletes iránymutatással, a hibákra való rámutatással küldték vissza a rendőr-

főkapitányságoknak . 
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A bevándorlási kérelmek engedélyezése alapvetően a lakás és a megélhetés biztosítottságán 

dőlt el, a többi mellékletet a kérelmezők többnyire tudták csatolni, illetve felmentési kérelmet 

adtak be. 

Természetesen a megélhetés megítélését több tényező befolyásolta. Ilyen volt, pl. hogy a 

kérelmezőnek van-e hosszú távú munkalehetősége, van-e lakása, eltartásra kötelezhető 

hozzátartozója, nagyobb összegű készpénze. 

Családegyesítésnél általában kevésbé vizsgálták a megélhetést, mint pl. egyedülálló 

kérelmezőnél, ugyanis a családtagok a családjogi törvény alapján tartásra kötelezhetőek. A 

megélhetés biztosítására a munkáltatói ígérvényt általában nem fogadták el, de a 

családegyesítésnél kivételt tettek és figyelembe vették. 

Nem volt egyértelmű a megítélése a pénzintézetnél elhelyezett magyar vagy konvertibilis 

fizetőeszköznek. Önmagában általában nem fogadták el, de a munkaviszonyból vagy más 

jövedelemszerző tevékenységből származó jövedelem mellett a döntésnél meghatározó volt 

vagy lehetett egy jelentősebb összegű bankszámla. Szükséges volt még, hogy a pénzintézet 

igazolja a számlanyitás időpontját és a pénzforgalmazást. 

Diákok bevándorlási kérelménél az ösztöndíj is elfogadható volt, ha összege a megélhetéshez 

elegendő volt és a folyósító szerv nyilatkozott, hogy a bevándorlás engedélyezését követően 

is folyósítja azt. 

A nyugdíj a jogszabály szerint csak akkor volt elfogadható, ha magyar pénzintézet igazolta az 

átutalást. Az ukrán és a román nyugdíjasok ilyen igazolást nem tudtak csatolni, mert csak a 

bevándorlásuk engedélyezése után állapította meg a nyugdíjfolyósító igazgatóság a 

nyugdíjukat. A jugoszláv állampolgárok esetében sem volt lehetőség az átutalásra. 

A lakhatás igazolására a külföldi csatolhatott családtag által közjegyző előtt tett befogadó 

nyilatkozatot, ez azonban nem volt gyakori. A jellemző az volt, hogy a lakhatás igazolására 

lakásbérleti szerződést csatoltak a kérelmezők. Az ilyen szerződések gyakran előforduló 

hiányossága volt, hogy a bérbeadó nem nyilatkozott arra, hogy a külföldi állandó 

lakcímbejelentéséhez hozzájárul-e. Ennek hiányában azt kellett vélelmezni, hogy csak az 

ideiglenes lakcímbejelentéshez járul hozzá. Ha viszont nem járult hozzá az állandó 

lakcímbejelentéshez, akkor a lakásbérleti szerződést nem lehetett elfogadni, és a kérelmet el 
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kellett utasítani. A szerződésekben rögzítem kellett a lakás nagyságát, az ott lakók számát és a 

bérlemény alapterületét. 

Jellemző volt, hogy a felek több évre, vagy határozatlan időre kötötték a bérleti szerződést, 

hogy a bevándorlási feltételeknek megfeleljenek. 

Nem szívesen vállalta a bérbeadó azt a kötelezettséget ugyanis, hogy a szerződéses 

jogviszony megszűnése esetén a külföldit el kell helyeznie. Ez a kitétel nem is kötelező eleme 

a bérleti szerződésnek, ezért nem lehetett kötelezően előírni. Ennek hiányában azonban a 

külföldi lakhatása nem volt biztosítottnak tekinthető. A bevándorlás ugyanis állandó jellegű 

tartózkodás, és ehhez állandó tartózkodási hely is szükséges. 

Nem volt ritka, hogy a kérelmező gazdasági társaság által megvásárolt lakással igazolta a 

lakhatását, úgy, hogy nem volt kizárólagos tulajdonosa a társaságnak. Ilyenkor szükséges volt 

a társaság vezető szervének a hozzájárulása ahhoz, hogy a bevándorlást kérelmező a lakást 

lakás céljára kizárólagosan használja, és oda állandó lakcímet létesíthessen. 

Magántulajdonú lakás bérlete esetén szükséges volt a bérbeadó részéről a tulajdonjog 

igazolása, önkormányzati bérlakás esetén pedig a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása. 

Külföldivel kötött lakásbérleti szerződés esetén a hatályos devizajogszabály előírta a 

Pénzintézeti Központ engedélyének a megszerzését. 

A kérelmezők között voltak olyanok, akik diákotthonban, munkásszálláson laktak. A 

bevándorlás szempontjából lakhatásuk nem volt biztosított, mivel a munkásszállás és a 

diákotthoni elhelyezés csak ideiglenes, ezért bevándorlásuk a lakhatás biztosítottságának 

hiánya miatt nem volt engedélyezhető. 

Jelentősen emelkedett - kb. 200 eset volt - a különböző minisztériumi vezetőkhöz, 

országgyűlési képviselőkhöz intézett beadványokra, panasz levelekre előírt kivizsgálási, 

jelentési kötelezettségek száma. A panaszosok az esetek többségében méltányosságot kértek a 

jogszabályi feltételek teljesítése alól, illetve kifogásolták az ügyintézés és az ügyfélfogadás 

módját. 
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A bevándorlási ügyekben az idegenrendészeti hatóságok véleménye szerint nem volt kielégítő 

j a társszervek tevékenysége, a velük való együttműködés. 

A tői-vény szerint a nemzetbiztonsági hivatalnak a bevándorlási kérelmeket véleményeznie 

kellett. A bűnügyi szervek tekintetében az ORFK Bűnügyi Főigazgatójának 7/1994. sz. 

Intézkedése is hasonló feladatot tartalmazott. Az együttműködés, a véleménynyilvánítás 

többnyire formális volt, még a kiemelt ügyekben, külön kérésre sem adtak érdemi véleményt. 

Emiatt a döntés felelőssége teljes egészében az idegenrendészeti hatóságra hárult. Problémát 

jelentett az első és másodfokon eljáró szerveknek a rendőrségi véleménynek az idegrendészeíi 

törvényben előírt 20 napos határidőben történő beszerzése. A rendőrség a 64/1994. (IV. 30.) 

Kormányrendelet értelmében közbiztonsági szempontból, írásban nyilvánított véleményt. 

A Nemzetbiztonsági Hivataltól több esetben érkezett olyan jelzés, hogy operatív információk 

alapján nem tartják kívánatosnak a kérelmező bevándorlásának engedélyezését. Amennyiben 

egyéb, jogszabályon alapuló elutasítási ok nem volt, az ilyen jelzéseket önmagában nem 

lehetett a döntésnél figyelembe venni. 

Nem sikerült több olyan törvényi fogalmat megfelelően és főleg azonosan értelmezni, mint 

például a „fontos állami, társadalmi érdek", és nem jelentek meg azok a jogszabályok, 

amelyek például az anyagi fedezetet meghatározták, illetve megfogalmazták volna. 

A bíróságok bevándorlási ügyekben hozott határozatai a következőképpen értékelhetők: 

A közigazgatási bíróságok a bevándorlási ügyekben hozott másodfokú határozatoknak 

mintegy felét helybenhagyták, a többi ügyben elsősorban a mérlegelési jogkör nem elég 

körültekintő alkalmazása, továbbá kisebb súlyú eljárási hibák, illetve az új idegenrendészeti 

törvény hatályba lépése miatt bekövetkezett jogszabályi változásokra hivatkozva helyezték 

hatályon kívül az idegenrendészeti szervek határozatait és kötelezték őket új eljárás 

lefolytatására. A bírósági döntéseket az is befolyásolta, hogy a nagyfokú leterheltség miatt a 

tárgyalásokon az idegenrendészeti hatóságok nem képviseltették magukat, ahol szóban is 

megvédhették volna álláspontjukat és megindokolhatták volna döntéseiket. 

A bíróságok feladata annak vizsgálata, hogy a jogerős közigazgatási határozat meghozataláig 

történt-e anyagi, vagy az érdemi döntésre kiható eljárási jogszabálysértés. 
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Eljárási jogszabálysértést főként az alábbi okokból állapított meg a bíróság: 

v Amennyiben a jogszabályok megváltozása folytán az idegenrendészeti hatóság nem adott az 

ügyfélnek teljes körű felvilágosítást, akkor nem tett eleget az Áe-ben előírt kötelezettségének, 

megfosztva ezáltal a kérelmezőt annak lehetőségétől, hogy ha jogosult, felmentési jogával 

éljen és a megfelelő okirat csatolásával igazolja jogosultságát a bevándorlás engedélyezésére. 

A felszólítás elmaradása miatt a bíróság több ügyben megalapozatlannak minősítette a 

hatóság döntését és a határozat hatályon kívül helyezése mellett új eljárás lefolytatását 

rendelte el. 

Anyagi jogszabálysértést a bíróság leggyakrabban a hatóság mérlegelési jogkörének nem 

megfelelő gyakorlása miatt állapított meg. A legjellemzőbb erre a lakás és a megélhetés 

biztosítottságának eltérő megítélése volt. A megélhetés összegére vonatkozóan a jogszabály 

nem ad konkrét eligazítást. Számos bírói döntésben az szerepel, hogy a külföldi 

megélhetésének mértékéül a mindenkor minimálbér az irányadó. Ez 1994-ben 10500 forint 

volt. Az idegenrendészeti hatóságok ezzel szemben a létminimumot tekintették irányadónak, 

mert ez az összeg tartalmazta a magyarországi gazdasági viszonyok között a megélhetési 

költségeket. Voltak olyan bíróságok, amelyek egyetértettek az idegenrendészeti hatóság 

döntésével, és a mérlegelés alapjául a létminimumot tekintették irányadónak, de voltak 

olyanok is, amelyek nem. 
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3. fejezet: Az idegenrendészeti szervezet és hatásköri rendszer bemutatása a kezdetektől 
napjainkig 

a./ Szervezeti és hatásköri rendszer a kezdetektől í 945-ig 

Az 1903. évi V. tőrvénycikk értelmében a külföldiek bejelentési kötelezettségével kapcsolatos 

feladatokat az alábbi hatóságok teljesítették: 

1./ Magyarországon: 

• a kis- és nagyközségekben a főszolgabíró, 

» Újpesten és Rákospalotán az újpesti kerületi rendőrkapitány, 

® a városokban a rendőrkapitány, 

• Budapesten a tanács illetve a főkapitány, vagy helyettese. 

2./ Horvát-Szlavonországokban az első fokú politikai hatóság, 

3./ a határrendőrség hatósági területén a határszéli rendőrkapitányság. 

A határozatok ellen a felettes hatóságokhoz fellebbezéssel lehetett élni. 

A kihágásokkal kapcsolatos rendőri büntető bíráskodást az alábbi szervek gyakorolták: 

1./ Magyarországon: 

Első fokon: 

« kis- és nagyközségekben a főszolgabíró vagy a szolgabíró, 

• Újpest és Rákospalota községekben a székesfővárosi magyar királyi államrendőrség 

újpesti kapitánya, 

• rendezett tanácsú és törvényhatósági joggal felruházott városokban a rendőrkapitány 

vagy helyettese, ezek akadályoztatása esetén a tanács által megbízott tisztviselő. 

Másodfokon: 

• kis- és nagyközségekben és rendezett tanácsú városokban az alispán, 

• Újpest és Rákospalota községekben a fővárosi magyar királyi államrendőrség 

főkapitánya vagy helyettese, 

• a törvényhatósági joggal felruházott városokban a tanács. 
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2./ Budapesten: 

• első fokon: a kerületi kapitányság vezetője, illetve a főkapitány, illetve a helyettese, 

• másodfokon: a főkapitány, illetve helyettese ott, ahol első fokon a kerületi kapitányság 

vezetője járt el, továbbá a tanács ott, ahol a főkapitány vagy helyettese jár el első 

fokon. 

Harmadfokon: a belügyminiszter. 

3./ Horvát-Szlavon-országokban az ottani tőrvények szerint illetékes hatóságok. 

4./ A határőrség hatósági területén a határszéli rendőrkapitányság gyakorolta az első fokú 

rendőri büntető bíráskodást. 

A szabályozás alapvetően a helyi, községi hatósági jogkör keretei közé utalta a külföldiek 

rendészetét. Szabályozásra kerültek a külföldi tartózkodási jogcímei (három hónapon túl a 

lakhatás, két év után a letelepedés, öt év állandó magyarországi tartózkodást és honosítást 

követően a községi kötelékbe való felvétel lehetősége), a tartózkodáshoz szükséges feltételek 

(anyagi kondíciók, hasznos szakképzettség, erkölcsi feddhetetlenség) vizsgálata. A növekvő 

idegenforgalommal, a kialakuló ún. külföldi bűnözéssel összefüggésben megfogalmazódott az 

ellenőrzés igénye. 

A lakcím-bejelentési és egyéb tartózkodási szabályok ellenőrzésére az elöljáróság és a 

rendőrség volt jogosult, a magatartási szabályok megszegőit kihágás miatt vonták 

felelősségre, jogkövetkezményként pénzbírságot, súlyosabb esetben kitoloncolást 

alkalmaztak. 

Az 1930. évi XXVIII. sz. törvénycikk értelmében a külföldiek ellenőrzése teljesen a 

rendőrség hatáskörébe került. 

A törvénycikk rendelkezése alapján, közvetlen miniszteri irányítással hozták létre a külföldiek 

rendészetéért felelős szervet, a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóságot, amely 

másodfokú szervként a rendőr-főkapitányságok idegenrendészeti ügyeiben is eljárt. 

A fasizmus térhódítása és a fasiszta jellegű belpolitikai irányvonal megmutatkozott a 

külföldiek rendészetében is és ez tükröződött a letelepedési engedélyek elbírálásában is. 
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A II. világháború alatt a külföldiek rendészete a fasiszta diktatúra érdekeit szolgálta. A 

j . KEOKH ellenőrző tevékenységének segítése, eredményességének fokozása érdekében 

kiadásra került az 500/1940. számú BM rendelet. Ennek értelmében alacsonyabb szinten a 

főszolgabírókat bízták meg a külföldiek ellenőrzésével. 

A két világháború időszakában, majd az ezt követő évtizedekben Magyarország jellemzően 

kibocsátó országává vált a nemzetközi népvándorlásnak. A gazdasági, politikai helyzet 

korszakonként! változásai ellenére az idegenrendészeti szervek, szabályok és hatáskörök 

lényegében nem változtak, előtérbe került azonban a rendeleti jogalkotás, továbbá az 

ellenőrzés teljességét, szigorát, a szervezeti központosítást tükröző rendelkezések. 

b./ Szervezeti és hatásköri rendszer 1945-től 2002=ig 

1945 márciusában az Ideiglenes Nemzeti Kormány elrendelte a Demokratikus Rendőrség 

megszervezését. Ettől kezdve a külföldiek rendészetét ez a szerv végzi, illetve tevékenységét 

a KEOKH, majd 1971. augusztus l-jétől a Belügyminisztérium Igazgatásrendészeti 

Csoportfőnökség Külföldieket Ellenőrző Osztálya útján gyakorolta. 

1945-től az újjászervezett KEOKH és a rendőrség látta el az általános idegenrendészeti 

feladatokat. 

A 17/1954. (III. 10.) MT. rendelet hatásköri szabályai az alábbiak voltak: 

A külföldi Magyarországra történő megérkezését követően 24 órán belül köteles volt 

jelentkezni Budapesten a Külföldieket Ellenőrző Országos Hivatalnál, más helységekben 

pedig az illetékes rendőrhatóságnál. 

A bejelentkezéssel egyidejűleg tartózkodási engedélyt lehetett kérni, amely az érvényesség 

tartama szerint háromféle lehetett: 

• ideiglenes tartózkodási engedély 14 napi időtartamra, 

« tartózkodási engedély 14 naptól 6 hónap időtartamra, 

• lakhatási engedély 6 hónapnál hosszabb meghatározott időre vagy visszavonásig. 

A külföldi állandó lakóhelyének megváltoztatásához az engedélyt kiállító hatóság 

hozzájárulása volt szükséges. 

A lakhatási engedély visszavonása a belügyminiszter hatáskörébe tartozott. 
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A 2/1958. (V. 24.) BM. rendelet módosította a külföldiek bejelentkezését. A módosítás 

„értelmében a lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi útlevelének egyidejű felmutatása 

mellett Budapesten a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatalnál, a megyékben 

pedig a területileg illetékes járási, városi, városi kerületi rendőrkapitányságokon tehetett 

eleget lakcím-bejelentési kötelezettségének. A lakhatási engedélyekkel kapcsolatos 

hatásköröket a BM. rendelet változatlanul hagyta. 

A 3/1961. (VII.30.) BM. rendelet újabb módosítás volt a külföldiek bejelentkezési szabályait 

illetően, ugyanis a lakhatási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek, útlevelük 

egyidejű felmutatásával Budapesten már a kerületi rendőrkapitányságoknál, vidéken a városi, 

járási rendőrkapitányságokon, a községekben pedig a területileg illetékes rendőrőrsön 

jelentkeztek be. 

A 24/1966. (IX. 25.) Kormányrendelet külön fejezetben és 3 paragrafus terjedelemben 

foglalkozik a letelepedéssel. A letelepedési engedélyt a belügyminisztérium adta ki. A 

kormányrendelet végrehajtási rendelete a 4/1966. (IX. 25.) BM. rendelet volt, amely szerint a 

lakhatási engedély egy évet meghaladó időre vagy visszavonásig terjedő állandó 

tartózkodásra jogosította a külföldit. 

A letelepedési kérelmet az illetékes külképviseleti szervnél lehetett benyújtani, melyet a 

Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal bírált el és elutasítás esetén a közléstől 

számított nyolc napon belül az illetékes külképviseletnél benyújtandó fellebbezésnek volt 

helye. A fellebbezést a belügyminiszter bírálta el. 

Az 1982. évi 19. sz. tvr. és a végrehajtására megjelent 7/1982.(VIII.26.) BM. rendelet szerint 

a külföldi letelepedés előkészítése céljából vízumkérelmet nyújthatott be a külképviseleten, 

amelyet a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal vezetője volt jogosult elbírálni. 

A letelepedés előkészítése 2 év volt, ennek letelte után a letelepedés iránti kérelmet a 

kérelmező lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányságnál lehetett benyújtani. A kérelem 

elbírálására és visszavonására a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatal vezetője 

volt jogosult. A letelepedés iránti kérelemmel kapcsolatos fellebbezést az Országos Rendőr-

főkapitányság igazgatásrendészeti helyettese bírálta el. 

Az 1989. évi XXIX. sz. törvény és a végrehajtására kiadott 12/1989. (XII. 29.) BM. rendelet 

előírása szerint a kérelmet a külföldi formanyomtatványon, személyesen, az állandó vagy 
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szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseletnél nyújthatta be. Ha a 

j. külföldi érvényes tartózkodási engedéllyel Magyarországon tartózkodott, akkor a jövőbeni 

állandó lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányságon is benyújthatta a kérelmét. 

A bevándorlás engedélyezése és visszavonása, illetve a bevándorolt külföldi állandó 

tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal történő ellátása és annak visszavonása ügyében 

első fokon a külföldi jövőbeni lakhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányság járt el. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség illetékes osztályai 

bármely bevándorlási ügyben első fokon eljárhattak. 

A bevándorlási kérelem elutasítása, a bevándorlási engedélyt, illetve az állandó tartózkodásra 

jogosító személyi igazolványt visszavonó határozat ellen benyújtott fellebbezést a BM. 

Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hivatala bírálta el. 

A másodfokú államigazgatási határozat közlésétől számított 30 napon belül a kérelmező a 

bíróságtól kérhette annak felülvizsgálatát. 

1994. május l-jén új idegenrendészeti jogszabályok léptek életbe, de ezek nem változtatták 

meg a korábbi bevándorlással kapcsolatos hatásköröket. A kérelmet a külföldi továbbra is az 

állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten, illetve a 

jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei vagy fővárosi rendőr-

főkapitányság idegenrendészeti szervénél nyújthatta be. 

A kérelmekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálása az Országos Rendőr-főkapitányság 

Idegenrendészeti Bevándorlási és Kivándorlási Osztályának hatáskörébe tartozott. A bírósági 

felülvizsgálattal kapcsolatos szabályok sem változtak. 

1998-ban a menedékjogi törvény hatályba lépésével egyidejűleg a bevándorlási kérelmek 

elsőfokú elbírálása a megyei, illetve a fővárosi közigazgatási hivatalok hatáskörébe került. 

Nyolc régió jött létre, és minden régióhoz két-három megye tartozott. A fellebbezéseket 

továbbra is az Országos Rendőr-főkapitányság Idegenrendészeti Osztálya bírálta el 1998. 

február 28-ig, majd 1998. március l-jétől a Menekültügyi és Migrációs Hivatal, mint teljesen 

civil közigazgatási szerv. 
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2000. január 1-jei hatállyal önálló központi hivatalként létrejött a BM Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal, amelynek hatáskörébe került a bevándorlási kérelmekkel 

kapcsolatos fellebbezéseknek az elbírálása. 

c./ Szervezeti és hatásköri változások 2002-ben 

2002. január l-jétől minden idegenrendészeti feladat elkerült a rendőrségtől. Létrejöttek a BM 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területi szervei, amelyek ettől az időponttól kezdve 

beveszik és elbírálják a külföldiek letelepedési kérelmeit. A külképviseleten történő 

benyújtást 2002. január l-jével hatályon kívül helyezték. 

A BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területei szervei által elutasított letelepedési 

kérelmekkel kapcsolatos fellebbezéseket a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

bírálja el A letelepedési kérelmekkel kapcsolatos államigazgatási határozatok bírósági 

felülvizsgálatával kapcsolatos hatásköri szabályok nem változtak. 

A 173/2001. (IX.26.) számú Kormányrendelet rögzíti a területi szervek illetékességét is az 

alábbiak szerint: 

Hét területi szerv jött létre: 

1. Budapest és Pest megyei Regionális Igazgatóság, melynek illetékességi területe 

Budapest főváros és Pest megye, 

2. Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság, székhelye Debrecen, és illetékességi 

területe Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye, 

3. Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság, székhelye Szeged, és illetékességi területe 

Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye, 

4. Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság, székhelye Miskolc, és illetékességi 

területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye, 

5. Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság, székhelye Pécs, és illetékességi területe 

Baranya, Somogy és Tolna megye, 

6. Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság, székhelye Székesfehérvár, és 

illetékességi területe Fejér, Veszprém, és Komárom-Esztergom megye, 

7. Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság, székhelye Győr, és illetékességi 

területe Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye. 
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4. fejezet: Nemzetközi összehasonlítás 

a./Az Európai Unió kapcsolódó szabályozása 

Személyek szabad mozgása az Eerópai Gazdasági Közösséget létrehozó Római 

Szerződés alapján 

A személyek szabad mozgása az Európai Unió egyik tartó pillére, amely az Európai 

Gazdasági Közösség alapításáról szóló 1957. március 25-i Római Szerződés113 és az Egységes 

Európai Okmány óta szerves része az integrációs folyamatnak.114 

Az EK=szerződés a belső piacot egy olyan belső határok nélküli térségként definiálta, ahol az 

áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása biztosított. 

„Az Unió minden állampolgárának joga van arra, hogy a tagállamok területén szabadon 

mozogjon és tartózkodjon, a szerződésben meghatározott korlátozások és feltételek, valamint 

az azok végrehajtására hozott rendelkezések fenntartásával."115 

Mivel az Európai Közösségnek nem volt semmiféle kompetenciája a bel- és igazságügyi 

politika területén az Európai Közösség tagállamai kőzött, kormányközi együttműködés 

formájában munkacsoportok és bizottságok alakultak, amelyek a biztonságpolitika egyes 

területeivel foglalkoztak. 

Az Adonio Bizottság 1985. júniusi Fehér Könyve a belső piac kiteljesítéséről azt a 

követelményt tartalmazta, hogy 1992. végéig szüntessék meg a személyellenőrzést a 

tagállamok belső határain, és ehhez számos kompenzáló intézkedést is javasolt a bevándorlás 

és menekültügy területén. Ezt követően számos bizottság a belső határok lebontásának 

kérdéseivel és annak negatív következményeit ellensúlyozó intézkedéssel foglalkozott. 

113 Az Európai Közösség alapító Szerződése, In.: Az Európai Unió Alapszerződései 2. KIK.- KERSZÖV, 
Budapest, 2002. 21. oldal, 
Az európai integrációs szervezet fejlődése - elmélyülés és kibővülés, In.: Az Európai Unió joga KJK 
KERSZÖV, Budapest, 2002.1. fejezet 29. oldal 

114 Az Európai Unió fejlődése és felépítése, In,: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar 
Országgyűlés, 2002. 27-34. oldal 

115 Az Eupai Közösség Alapító Szerződése, In.: Az Európai integráció alapszerződései 2. KJK-KERSZÖV, 
Budapest, 2002. 35. oldal 
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Az elmélyültebb együttműködés fő hajtóereje a schengeni folyamat volt. Ez 1984-ben a 

v Saarbrückeni Egyezménnyel vette kezdetét, amelynek értelmében Franciaország és 

Németország megállapodott a határellenőrzési formaságoknak az Európai Közösségi 

tagállamok polgárai esetében történő megszüntetéséről. 1984. végén a Renelux-államok is 

csatlakoztak a német-francia kezdeményezéshez. Tehát a pusztán kormányközi 

egyezményként felfogott, az ellenőrzéseknek a belső határokon történő fokozatos 

megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-én létrejött Schengeni Egyezményt az ötök csoportja 

dolgozta ki. 

Az egyezményeknek két része van: egyrészt a részes államok rövid távon, a 

személyellenőrzés megkönnyítését célzó intézkedésekben állapodtak meg, másrészt az 

egyezmény hosszú távú intézkedései rögzítették a belső határokon foganatosított 

határellenőrzések végleges lebontásával járó kompenzáló intézkedések végrehajtását szolgáló 

programot. Lényeges célkitűzésként fogalmazták meg többek között a vízumpolitika, a 

beutazási feltételek és a harmadik országok állampolgáraira vonatkozó idegenrendészeti jog 
\ 

harmonizálását.116 

Ezt követően 1990. június 19.-én megkötötték a Schengeni Végrehajtási Egyezményt117, 

amely a személyek az EK-szerződés 8a. cikke szerinti szabad mozgásának gyakorlatba 

történő átültetése volt. Ezt az egyezményt a részes államok kötelesek betartani. Ebben az 

időben a schengeni acquis még nem volt része az acquis communautaire-nak, és a közösségi 
• 118 jognak elsőbbsége volt vele szemben. 

Az egyezmény belső és külső határokat különböztet meg. A részes államok közös határain, az 

úgynevezett belső határokon foganatosított ellenőrzések teljes megszüntetése képezi a magvát 

az egyezménynek, amelynek 2. cikke kimondja „A belső határokat az adott helyen 

személyellenőrzés nélkül lehet átlépni." Tehát az utasok nem kötelesek többé a határon 

megállni és ott úti okmányukat felmutatni és magukat személyellenőrzésnek alávetni. A 

schengeni tagállamok ugyanakkor kötelesek az utasok akadálytalan határátkelését biztosítani. 

116 Virányi Gergely: Az Európai Unió, a Schengeni Egyezmények és a magyar határrendészet In.: Sallai János -
Szőke István - Varga János - Vass Ferenc -- Vájlok László - Virányi Gergely: Határellenőrzés az Európai 
Unióban, Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 2000. 1. fejezet 13-75. oldal 

117 A Schengeni Végrehajtási Egyezmény érvénybe helyezése 1995. március 26-án, Szövetségi Bűnügyi Lap, 45. 
évfolyam, 95. szám, 1995. Wiesbaden 

118 Lásd ehhez Schengeni Egyezményt és Schengeni Végrehajtási Egyezményt, 
Vass Ferenc: Idegenrendészet és menekültügy a Schengeni Tagállamokban, In: Sallai János - Szőke István -
Varga János -Vass Ferenc - Vájlok László - Virányi Gergely: Haatárellenőrzés az Európai Unióban, Hanns 

' Seidel Alapítvány, Budapest, 2000. 4. fejezet 171-203. oldal 
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A külső határokat csak a kijelölt határátkelőhelyeken és a megszabott forgalmi időben szabad 

átlépni. 119 

Az egyezmény szerint az ellenőrzési módszer kétfokozatú: az egyik fokozatot minden utasnál 

elvégzik. Ellenőrzik, hogy van-e úti okmánya és hogy, azonos-e az abban lévő fényképen 

látható személlyel. A második fokozatban az utasokat tüzetesen át kell vizsgálni. Az EU és az 

EGT polgárokat csak abban az esetben kell átvizsgálni, ha olyan adat áll rendelkezésre, amely 

szerint az adott személy veszélyes a közrendre, a közbiztonságra, vagy a közegészségre. 

Szisztematikusan meg kell vizsgálni, hogy a harmadik ország állampolgára rendelkezik-e 

valamennyi schengeni állam által elismert érvényes úti okmánnyal és amennyiben szükséges 

érvényes vízummal, a tartózkodás jogcímét igazoló dokumentumokkal, valamint a 

tartózkodási időre elegendő, a létfenntartáshoz szükséges anyagi eszközökkel, továbbá, hogy 

nem rendeltek-e el vele szemben a Schengeni Információs Rendszerben120 beutazási tilalmat, 

és nem jelent-e veszélyt valamelyik schengeni állam közrendjére, nemzetbiztonságára vagy 

nemzetközi kapcsolataira. 

119 Sallai János: A Schengeni Egyezmény és a magyar határőrizet, In.: Európai Tükör a Miniszterelnöki Hivatal 
Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának folyóirata, 2001. 5. szám 65. oldal 
A biztonsági szervek nemzetközi együttműködésének kialakulása és megszilárdítása, Közép-Európai Rendőr 
Akadémia, 1994. 
A határok és az illegális bevándorlás ellenőrzése, AEPC Association of European Police Colleges, Párizs, 
1999. 
A határőrizeti szervek hatásköre és felépítése, helyzetük az egyes országok rendőrségeinek rendszerében, 
KERA, 1995. 
A Kelet-Nyugat migrációs politika St. Martin Kiadó, 1994. Forewad 
A Schengeni Információs Rendszer Előadási irábyelvek, 1999. BVTI 

120 Vájlok László: A Schengeni Információs Rendszer és a SIRENE irodák, Sallai János - Szőke István - Varga 
János - Vass Ferenc - Vájlok László - Virányi Gergely: Határellenőrzés az Európai Unióban, Hanns Seidel 

• Alapítvány, Budapest, 2000. 6, fejezet, 229-241. oldal 
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A személyek szabad mozgása az Európai Unióban121 

Az Európai Gazdasági Közösség megalapításának elsődleges célja volt, hogy a tagállamok 

létrehozzák a közös piacot. A közös piac olyan terület, ahol megvalósul az áruk, a tőke, a 

szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlása. A Maastrichti Szerződés óta azonban a 

munkaerő szabad áramlása helyett az összes személy, tehát az EU polgárok szabad 

mozgásának elvét hangsúlyozzák. 

1987-ben az Egységes Európai Okmánnyal a tagállamok megalkották a belső piac alapjait, 

amelyen belül - többek között - a személyek szabad mozgása alapelv megvalósítását tűzték 

ki célul. 1993 januárjára a belső piac létre is jött. Ettől az időponttól kezdve az EU 

tagállamainak állampolgárai, majd Liechtenstein polgárai, 1995-től pedig az Európai 

Gazdasági Térség122 országainak állampolgárai is jogosultak arra, hogy az EU területén 

szabadon utazzanak, mindennemű határátlépési formalitások betartásának kötelezettsége 

nélkül. 

Ahogyan az EU-polgár fogalmával és jogaival foglalkozó, az Amszterdami Szerződéssel 

módosított Római Szerződés kimondja: 

„Ezennel megalapítjuk az uniós állampolgárságot. Az Unió polgárának minősülnek a 

tagállamok állampolgárai... Minden uniós polgárnak joga van szabadon mozogni és 

121 Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés, 2002. 203-211. oldal, 
Borbély Andrea: Személyek szabad mozgása 66-82. oldal, In.: Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról, 
Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest, 2002. 
A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK Irányelve a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen 
belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről, Az Európai Közösségek Hivatalos 
Lapja, L 257. szám, 
A Tanács 1968. október 15-i 1612/68/EGK rendelete a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról, 
Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 257. szám, 
A Tanács 1973. május 21-i Irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás területén a tagállamok 
Állampolgárainak Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről, 
Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L 172. szám, 
A Bizottság 1251/70/EGK rendelete a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó 
állam területén maradásának jogáról, Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám, 
A Tanács 1990 június 28-i Irányelve olyan munkavállalók és önálló vállalkozók tartózkodási jogáról, akik 
felhagytak tevékenységük folytatásával (90/365/EGK), Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 180. 
szám, 
A Tanács 1990. június 28-i Irányelve a tartózkodási jogról (90/364/EGK) Az Európai Közösségek Hivatalos 
Lapja, L 180. szám, 
A Tanács 1993. október 29-i 93/96/EGK Irányelve a diákok tartózkodási jogáról, Az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapja L 317. szám, 
Lukács Éva: Személyek szabad áramlása, 2001. in.: Külügyminisztérium Engem is érint sorozat 2001. 

122 Európai Gazdasági Térség: 1991-ben írták alá és 1994. januárjában lépett életbe, az Európai Unió 15 
tagállamát kapcsolja össze az EFTA országokkal, Svájcot kivéve. Megállapodásuk értelmében az Unió 
megnyitja belső piacát az EFTA országok előtt és felkészíti őket egy esetleges európai uniós csatlakozáshoz. 
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letelepedni a tagállamok területén, a Szerződés rendelkezéseinek és azok végrehajtási 

" szabályainak a figyelembevételével." 

Az uniós állampolgárság intézményét az 1992-ben aláírt Maastrichti Szerződés hozta létre. A 

Szerződés értelmében mindenki, aki valamely tagállam állampolgára, egyben az unió 

állampolgára is. Utóbbi nem helyettesíti a nemzeti állampolgárságot, hanem kiegészíti azt, 

mivel többletjogokat biztosít. 

Az uniós állampolgárság négy konkrét jogosultsággal jár: 

• az Unió állampolgára az Európai Unió bármelyik országában szabadon mozoghat, 

utazhat és tartózkodhat. Ez azt jelenti, hogy a személyi igazolvány elegendő az egyik 

tagállamból a másikba történő határátlépéshez, három hónapos időtartamig bárki 

szabadon utazhat és tartózkodhat egy másik tagállamban, bárki hazaviheti azokat a 

termékeket, amelyeket egy másik tagállamban személyes fogyasztására vásárolt, 

biztosított a munkavállalás, a tanulás és a letelepedés szabadsága, és szabadon 

választhatják meg lakóhelyüket az Európai Unió egész területén, 

• az unió állampolgára a lakhelye szerinti tagállamban részt vehet a helyhatósági és az 

európai parlamenti választásokon, sőt akár jelöltként is indulhat és megválasztható, 

• az Unió állampolgára az Unión kívüli országokban igénybe veheti bármelyik másik 

EU-tagállam diplomáciai és konzuli testületeinek védelmét, amennyiben saját 

országának helyben nincs képviselete, 

• az Unió állampolgára petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez, és jogorvoslatért 

fordulhat az Európai Ombudsmanhoz. 

Ahhoz, hogy a négy alapszabadság megvalósuljon átfogó közösségi jogi kereteket kellett 

megvalósítani. A négy alapszabadság biztosítása a szabad áramlást akadályozó tényezők 

megszüntetésén, a közös szabályozás, a közös politikák, illetve a közös tevékenységek 

kiépítésén keresztül történik. Az egységes piac kiépítése még nem fejeződött be és várhatóan 

a közeljövőben sem fog befejeződni. 
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A „személyek szabad áramlása" azonban ennél sokkal többet jelent és időben sokkal korábbra 

tehető konkrét eredményei is vannak. 

A „személy" fogalmát az Európai Unióban sajátosan értelmezik. A jogosultságok szintjén 

valójában minden EU-polgár beletartozik, a mozgás gyakorlati kivitelezése tekintetében 

azonban a csoportok szerinti megkülönböztetés elve érvényesül. Eszerint vannak bizonyos 

kategóriák, amelyekbe a személyeket besorolják, és ezekhez a kategóriákhoz rendelnek 

Európa-szerte közös és követendő „szabad mozgási" szabályokat és feltételeket. Nem lehet 

tehát általában „személyekéről és az ő jogaikról beszélni, csak a meghatározott személyi 

kategóriákra vonatkozó szabályokat lehet bemutatni, amelyek fedhetik egymást, de 

különbözőek is lehetnek. 

Kezdetben csak a közösségi munkavállalók és családtagjaik, később már a közösségi 

vállalkozók és családtagjaik is beletartoztak a „személyek" fogalmába, amelyhez számtalan 

utazási és ott-tartózkodási privilégium is kapcsolódott. Közösségi munkavállaló az, aki az 

Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen belül, de nem az állampolgársága 

szerinti országban végez munkát, közösségi vállalkozó pedig az, aki az Európai Unión, vagy 

az Európai Gazdasági Térségen belül, de nem az állampolgársága szerinti országban folytat 
123 vállalkozói tevékenységet. 

Viszonylag későn ugyan, de az 1990-es évektől kezdődően már a diákok, a nyugdíjasok, a 

magukat önerőből eltartók és családtagjaik is bekerültek a „szabadon mozgó személy" 

kategóriába. Jelenleg tehát az ezekbe a csoportokba tartozók tekinthetőek az Európai Unió 

terminológiája szerint „személyekének. Ez valójában annyit jelent, hogy aki munkavállaló 

vagy vállalkozó akar lenni egy másik EU-tagállamban, illetve diákként egy másik 

tagállamban akar tanulni124, továbbá aki sosem dolgozott, de van pénze áttelepülni (az ilyen 

személyt magát saját anyagi eszközeiből eltartónak nevezzük), ezt megteheti. Ha jobban 

belegondolunk, a különböző említett csoportok gyakorlatilag megfelelnek annak a 

célkitűzésnek, hogy minden személy szabadon mozoghat, hiszen kizárólag a rossz anyagi 

123 Dr. Borbély Andrea - Dr. Lukács Éva: Munkavállalás és vállalkozás az Európai Unióban In.: Migráció és 
Európai Unió, Szociális és Családügyi Minisztérium Budapest, 2001. 

124 Dr. Forgács András: A személyek szabad áramlása és az oktatás, ugyanott 233 - 257. oldal, 
Dr. Ónodi Irén: Magyarok munkavállalása az Európai Unióban nemzetközi megállapodások alapján, 
ugyanott 335 - 351. oldal . 
Dr. Nagy Katalin: Érvek a magyar munkaerő szabad mozgása mellett - a kibővült Európai Unióban, 
ugyanott 351 -363. oldal 
Dr. Borók György: A határon túli magyarok munkavállalása Magyarországon az uniós csatlakozas előtt es 

' után, ugyanott 363 - 381. oldal 
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helyzetben lévő, az elköltözés anyagi áldozatait vállalni nem tudó személyek nem 

gyakorolhatják az egyébként létező jogukat a szabad mozgásra. Nyugodtan mondhatjuk 

azonban, hogy a szabad mozgás univerzális jog, ami egy feltételtől függ, a jog elsődleges 

gyakorlójának uniós polgárnak kell lennie. A vele tartó családtagnak azonban nem kell EU-

polgárnak lennie.125 

A szabad mozgás jogosultságának egyik eleme minden kategória számára egyformán 

megvalósult, ez a formalitások nélküli határátlépés. Mára már mindenki, tehát EU-polgár és 

nem EU-polgár, aki jogszerűen átlépte az Európai Unió külső határát, szabadon mozoghat a 

megyehatárként felfogható tagállami határokon, mert a 13 tagállamra hatályos Schengeni 

Egyezmény biztosítja az Európai Unió belső határainak ellenőrzés nélküli átlépését. Fontos 

azonban hangsúlyozni, hogy az uniós állampolgárok és a harmadik állambeli polgárok 

megkülönböztetett kezelése jelenleg is fennáll. Egy tagállami állampolgárt a határon nem 

zaklathat egyetlen hivatali személy sem azzal, hogy utazása célja, időtartama, vagy anyagi 

fedezete iránt érdeklődik. Egy harmadik állam állampolgárát azonban kikérdezheti, és 

természetesen lefolytathatja a vám- és az esetleges egyéb ellenőrzéseket is vele szemben. 

Nincs tehát vízumkényszer, nincs várakozási idő. A tagállamok azonban fenntartják az 

ellenőrzést azokon a határokon, amelyek az utazóközönség számára általában elérhetők, így 

például a repülőtereken, határ menti kikötőkben, vasútállomásokon és közúti 

határátkelőhelyeken. Nem ritka az ilyen határokon az EU-polgárok igazoltatása sem, hiszen 

személyazonosságuk igazolására az EU-polgárok is kötelezhetőek, akárcsak a saját 

állampolgárok. Ilyenkor azonban elég az útlevél vagy a személyi igazolvány bemutatása. 

Ezek az ellenőrzések pedig összhangban állnak az állami szuverenitás közjogi alapelvével, 

amely biztosítja, hogy az államok a területükön bekövetkező migrációs változásokat 

ellenőrizzék. 

A szabad mozgás fogalmát azonban más aspektusból is értelmezhetjük, amely további 

kritériumként jelenik meg a határokon való áthaladáshoz képest. Arról szól, hogy az említett 

125 Ehhez lásd még: Sik Endre: Magyarok az osztrák munkaerőpiacon, 
Sik Endre: Emberpiac a Moszkva téren, 
Göbölyös Mária: Magyar munkavállalók Németországban, In.: Átmenetek MTA Politikai Tudományok 
Intézete Nemzetközi Migráció kutatócsoport Évkönyve, 1999. 
Borbély Andrea: Munkavállalás és vállalkozás, Egyéni vállalkozóként való letelepedés, Nyugdíjasok és 
diákok letelepedési joga, A családtagok jogosultságai, A magyarok munkavállalási lehetőségei a csatlakozás 
előtt, In.: Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak, Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról sorozat, 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest, 2002. 7 1 - 8 1 . oldal, 

' Nagy Katalin: Foglalkoztatás és szociális ügyek, ugyanott 250 - 264. oldal 
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különböző csoportok, tehát közösségi munkavállalók, vállalkozók, diákok, stb. milyen 

feltételek fennállása esetén telepedhetnek le hosszabb időre is egy tagállamban. Ezen a szinten 

már vannak különbségek a különböző kategóriákba tartozó személyekre vonatkozó szabályok 

között. A közösségi munkavállaló és vállalkozó esetén a szabad mozgás egyben jogot testesít 

meg a más EU-, vagy EGT-tagállamban való munkavégzésre, a diákok esetében jogot jelent a 

más tagállamban való tanulásra, a nyugdíjasok és magukat önerőből eltartók esetén pedig a 

szabad mozgás egyben jog a más EU-, vagy EGT-tagállamban való letelepedésre. Mindezek a 

jogok a huzamos ott-tartózkodás jogát is magukban foglalják. Minden esetben járulékos 

jogként jelenik meg a szabad mozgás jogának részeként a szociális rendszer ellátásainak 

igénybevétele is. A családtagok pedig minden esetben az érintettekkel mehetnek, és 

meghatározott körben az adott tagállamban munkát is vállalhatnak, illetve vállalkozhatnak. A 

szabad mozgás gyakorlati feltételei az adott személyi csoport által végzett tevékenységhez 

kapcsolódnak. 

A munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban 

Az Európai Unió nem más, mint egy újabb integrációs kísérlet Európában a különböző 

fejlettségi szintű és kultúrájú európai államok közös értékrend alapján történő összefogására, 

mégpedig közös szervek és szabályok irányítása alatt. A kezdeti cél egy politikai integráció 

létrehozása volt. Konszenzus azonban csak akkor jött létre, amikor a tagállamok rájöttek arra, 

hogy az európai egység csak a gazdasági integráció megvalósításával hozható létre. Minden 

más szakpolitikai kérdést, így a szociális háló biztosítását, a közös külpolitikai fellépést, a bel-

és igazságügyi együttműködést, csak azt követően lehet megvalósítani. A munkavállalók 

szabad mozgására vonatkozó szabályok eredeti jelentését is ennek a gazdasági integrációs 

kísérletnek a részeként kell értelmezni, amelynek szemszögéből a személyek munkaerőt, 

mozgó gazdasági foktort testesítenek meg, tehát a globális európai munkaerőpiacon uralkodó 

keresleti és kínálati viszonyok által vándorlásra motiválhatóak. Az Európai Közösség által 

biztosított jogok a munkavállalók és a vállalkozók gazdasági célkitűzéseihez kapcsolódnak. 

Ezek a célkitűzések pedig nem mások, mint az egységes piac létrehozása és ezáltal Európa 

államai gazdasági erejének a növelése. Az egységes piacon aztán szabadon áramolhatnak a 

nemzetgazdaságok működtetéséhez elengedhetetlen faktorok, az áruk, a szolgáltatások, a tőke 

és a munkaerő. A munkaerő szabad áramlására azért van szükség, hogy az egységes 
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nemzetközi munkaerőpiacon a munkaerő kínálat és kereslet a lehetőségekhez képest a 

J legoptimálisabban találkozzon. 

A munkaerő szabad áramlása biztosításának van egy másik oldala is, amely az egyének 

jólétéhez kapcsolódik. Európa gazdagabb államaiban egyre inkább előtérbe kerül az a 

felfogás, amely szerint a munka nem csak az anyagi források biztosításának az eszköze, 

hanem az önkifejezésé és az önmegvalósításé is. Az új feladatok keresése és a megújulás, a 

szabad munkaerő-áramlás következtében létrejövő szabad munkahely-változtatás ösztönző 

erő lehet a munkában is. 

A munkakörök többségének ellátásához egyre szélesebb, és magasabb szintű ismeretekre van 

szükség. Ezeknek a fokozatosan növekvő elvárásoknak azonban sokan nem tudnak 

megfelelni, mert nem elég rugalmasak a folyamatos alkalmazkodáshoz, illetve nem 

hajlandóak részt venni a továbbképzéseken. Számukra az a lehetőség marad, hogy meglévő 

képzettségükkel különböző állásokat keressenek az Európai Unió különböző tagállamaiban. A 

munkaerő szabad áramlása azonban az egyén jóléti érdekeit is szolgálja, mert lehetőséget 

biztosít számukra, hogy a képzettségüknek és igényüknek legjobban megfelelő munkahelyet 

találják meg, egy az állampolgárságuk szerinti országétól eltérő, de sokkal nagyobb 

munkaerőpiacon. 

A tapasztalatok szerint a munkaerő szabad áramlása egyetlen európai munkaerőpiacon sem 

okozott zavart, mert a ki- és beáramló munkavállalók képzettsége és száma kiegyenlítődött. 

Ennek oka, hogy a bérek és az életkörülmények a tagállamokban minden újabb állam 

belépését követően közeledtek egymáshoz. A kiegyenlítődés nem következett be, de a 

különbség nem maradt olyan jelentős, hogy az kivándorlásra ösztönözte volna a munkaerőt. 

Valószínűleg így lesz ez Magyarország esetében is. 

Gyakran túlbecsülik a munkavállalás szabadsága következtében meginduló tömeges ki- és 

bevándorlásokat. Ezek a félelmek többnyire nélkülözik a realitásokat, hiszen a belső mozgás 

jelenleg az Európai Unió 380 milliós összlakosságának mindössze a 0,5 - 1 százalékát teszi 

ki, ami nagyjából 3-4 millió uniós állampolgárt jelent. Ez a félelem tapasztalható jelenleg a 

magyar munkavállalókkal kapcsolatban is. Különböző megszorításokat vezetett be az Európai 

Uniós országok egy része a magyar, illetve a közép-kelet európai munkaerő tömeges 

megjelenésének elkerülésére. 
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A közép-kelet európai államok csatlakozásával sem emelkedtek meg ezek a számok, de ha 

> volt is némi változás, az hosszú távon ki fog egyenlítődni. A csatlakozási tárgyalások során a 

tagállamok - Ausztria és Németország nyomására - azt kérték, hogy hét évig korlátozhassák 

az újonnan csatlakozók munkavállalóinak mozgását. Igazi korlátozásra azonban csak az első 

két évben kell számítani, ekkor is főként Ausztriában és Németországban. 

A csatlakozási tárgyalások során az a megállapodás született, hogy két évig valamennyi 

tagállam a saját nemzeti szabályozását alkalmazhatja, és önállóan dönthet arról, hogy 

beengedi-e valamelyik új tagország munkavállalóit, vagy sem. 

A két év elteltével az Európai Bizottság tagállamonként megvizsgálja a munkaerőpiac 

helyzetét, és jelentést készít arról. Ha úgy látja, hogy jelentősen megnövekedett a közép-kelet 

európai országokból beáramlott munkavállalók száma, akkor három évre meghosszabbíthatja 

a korlátozást, de erről köteles előre értesíteni a bizottságot. Ez a felülvizsgálat napjainkban 

folyik, és lesznek olyan országok, amelyek feloldják a korlátozásokat, például Spanyolország, 

de Németország és Ausztria továbbra is fenntartja azt. ígéretet tettek azonban arra, hogy az ott 

dolgozók létszámát megemelik. 

Az ötödik év után további két évre már csak akkor tarthatja fenn bármelyik EU tagország a 

korlátozást, ha bizonyítani tudja, hogy munkaerőpiacán az új tagállamok munkavállalóinak a 

beáramlása komoly zavart okozott. 

Magyarország csak bizonyos feltételekkel fogadta el ezeket a korlátozásokat. Ezek a feltételek 

a következők: 

® az EU tagállamok vállalták, hogy a csatlakozás után jóval nagyobb számban engedik 

be a magyar munkavállalókat az Unió munkaerő piacára, 

• a tagállamok a magyarokra is a közösségi preferencia elvét alkalmazzák, ami azt 

jelenti, hogy egy állás betöltésénél a magyar állampolgárokat az Európai Unión 

kívüliekkel szemben előnyben részesítik, 

• ha valamelyik tagállam korlátozó intézkedéseket hoz Magyarország ellen, akkor a 

viszonosság alapján nekünk is jogunk van hasonló lépéseket tenni, 

• az átmeneti időszak alatt Magyarország is korlátozhatja az új tagok munkaerejének 

bejutását, így az Európai Unióból kiszorított kelet-európai álláskeresők nálunk is zárt 

kapukra találnak. 
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Korlátozások a személyek szabad mozgását illetően 

Ugyan az Európai Gazdasági Közösséget 1957-ben alapították meg, de csak 1968-ban sikerült 

életbe léptetni a munkaerő szabad mozgására vonatkozó szabályokat, 1974-ben pedig a 

vállalkozók szabad mozgását biztosító rendelkezéseket. 1990-ben történt továbblépés a 

nyugdíjasokra, diákokra és a magukat önerőből eltartókra vonatkozó szabályok 

megalkotásával, azonban a rossz anyagi helyzetben lévők még mindig nem mozoghatnak 

szabadon. Elsőként ez tekinthető korlátnak, nevezetesen, hogy a gyakorlati kivitelezés még 

nem követte a célkitűzéseket, azaz hiába jogosult minden EU-polgár egy másik EU-

tagállamban letelepedni, a gyakorlatban csak azok mozoghatnak szabadon, akik elő tudják 

teremteni, legalábbis részben, a megélhetésükhöz szükséges anyagi eszközöket. 

Vannak ennél sokkal kifejezettebb korlátozások is, mégpedig olyanok, amelyeket az Európai 

Közösség nem csak alapszerződési szinten, hanem a szervei által kiadott rendeletekben és 

irányelvekben is alkalmaz. 

Az európai szabályozás rögzíti azokat az eseteket is, amikor a tagállamok nem kötelesek a 

személyek szabad mozgását biztosítani. 

E tekintetben alapvetően két fontos esetet különböztetünk meg: 

• az egyik, amikor a személy belépése, vagy ott-tartózkodása a közrend, a közbiztonság, 

vagy a közegészségügy tagállami szabályait sérti, illetve 

• a másik, amikor a tagállamoknak lehetőségük van tiltó szabályok alkalmazására 

bizonyos foglalkozások esetén, ha azokat a foglalkozásokat csak saját állampolgáraik 

tölthetik be. Itt különösen olyan területekről van szó, amelyekben a közhatalom 

gyakorlása kapcsolódik a foglalkozáshoz, azaz a munkavállaló feladata valamely 

állami feladat ellátása. 

Látható, hogy az első esetben említett megszorítás minden személlyel szemben alkalmazható, 

míg a második feltétel értelemszerűen csak a munkavállalókkal, tehát egy bizonyos személyi 

kategóriával szemben. 

A tagállamoknak különböző általános és konkrét előírásokat kell betartaniuk, ha valamely 

más tagállam állampolgárának ott-tartózkodását azon az alapon akarják megtiltani, hogy az ő 

magatartása a közrendbe, a közbiztonságba vagy a közegészségügybe ütközik. Az általános 
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szabályok elsősorban az egyén vizsgálatára koncentrálnak azért, hogy ne kerülhessen sor 

,,kollektív elbírálásra. A konkrét eljárási szabályok pedig a döntést hozó tagállami szerv 

számára határozzák meg az eljárási feltételek, intézkedési határidők és szankciók 

alkalmazásának pontos menetét. A kérelmezőnek többek között lehetőséget kell biztosítani 

olyan jogorvoslatra, amelyre a tagállam saját állampolgárai általában jogosultak a 

közigazgatási eljárás során. Külön részletezik a közegészségügy területén az elutasítás 

alapjául szolgáló betegségeket. Akkor fogadható el a tagállam részéről a közegészségügyre 

történő hivatkozás, ha az illető a következő betegségekben szenved: tbc, szifilisz, 

drogfüggőség, elmeállapot kóros elváltozása, vagy a WHO ajánlásában felsorolt, karantén 

alkalmazását igénylő betegségek, egyéb fertőző betegségek, ha erre vonatkozóan a tagállam 

saját polgárai érdekében védelmi rendelkezéseket hozott. 

A másik kivétel, amikor a tagállam nem köteles hozzájárulni adott személy letelepedéséhez. 

Ez a szabály akkor alkalmazható, ha a munkavállaló olyan munkát akar vállalni, amelyet ő 

állampolgársági alapon nem tölthet be. Itt olyan munkakörökről van szó, amelyek 

közszolgálatnak minősülnek, tehát magukban foglalják a közhatalom gyakorlásában való 

közvetett vagy közvetlen részvételt, és az állam vagy más hivatalos szervek általános 

érdekeinek védelmét. A tagállamnak tehát minden egyes állást meg kell vizsgálnia, hogy a 

beosztással párosuló hatáskörök megalapozzák-e az állampolgárságon alapuló 

megkülönböztetés alkalmazását. 

Az Európai Bíróság azonban felülbírálhatja a tagállam eseti döntését, mint azt már néhányszor 

meg is tette. Nem lehet ugyanis mindenkit, aki egy állami vagy önkormányzati szervnél 

dolgozik, a kivétel alá tartozónak tekinteni. Például a fizikai dolgozók, takarítók, szerelők, az 

önkormányzatok által alkalmazott festők és kertészek, a közkórházakban dolgozó nővérek, 

valamint a nyelvtanárok és a középiskolai tanárok tekintetében nem lehet közszolgálatra 

hivatkozni, tehát az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés nem indokolt. A központi és 

a helyi közigazgatás vezetői, a köztisztviselők, az önkormányzatok által alkalmazott éjjeliőrök 

és felügyelők azonban már a közhatalom gyakorlásában érintetteknek minősülnek. 
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A bel- és Igazságügyi együttműködés az Európai Unióról szóló Maastricht! Szerződés 

alapján 

< 

Az 1993. november 11.-én hatályba lépett Európai Unióról szóló Maastricht! Szerződéssel a 

három közösséghez, az Európai Közösséghez, az Európai Szén- és Acélközösséghez és az 

Európai Atomenergia Közösséghez csatlakozott a Szerződésben meghatározott kül- és 

biztonságpolitika, valamint az együttműködés az igazságügy és a belügy területén. 

A Szerződés KI. Cikkelye értelmében az Unió célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az 

EU-tagállamok kilenc területet tekintenek közös érdekűnek, ezek között szerepel a 

bevándorlásügyi politika is. 

Az igazságügy és a belügy terén folytatott eddigi együttműködés szóhasználata értelmében a 

bevándorlás nem csupán a befogadó országban a származási országhoz fűződő kötődések 

végleges feladásával történő megtelepedést jelenti, hanem harmadik országok 

állampolgárainak ideiglenes megtelepedését is, amelynél fogva ebbe a fogalomba nemcsak a 

családegyesítés, illetve egy önálló, vagy nem önálló foglalkoztatás felvétele céljából 

beutazókat, hanem a képzésük céljából beutazókat és a de facto menekülteket is ide sorolják. 

1997. júliusában a Bizottság a nem uniós polgárok befogadásáról fogadott el egyezmény 

tervezetet, melynek célja, hogy a szétszórt közösségi jogot egy jogilag is kötelező szabályba 

foglalják össze. A tervezet kitér a foglalkoztatási célú befogadásra, a kisvállalkozásra, a 

képzésre és a szakképzésre, valamint a családegyesítésre is. 

Az egyezmény átfogja a harmadik államok állampolgárainak három hónapnál hosszabb idejű 

tartózkodásait. Kivételt képeznek azon harmadik országok állampolgárai, akiknek hazájával 

megfelelő közösségi megállapodásokat, vagy vegyes megállapodásokat, illetve két-vagy 

többoldalú megállapodásokat kötöttek, továbbá az uniós állampolgárok családtagjai, a 

menedéket kérelmezők, az elüldözöttek, mindaddig, amíg átmeneti oltalomban részesülnek, 

valamint azok a személyek, akiket humanitárius megfontolásokból csak egyetlen tagállamba 

bocsátottak be. 

Az első alkalommal benyújtott kérelmek csak abban az esetben kerülnek feldolgozásra, ha a 

kérelem benyújtásának időpontjától a döntés meghozataláig a tagállamok felségterületén kívül 
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tartózkodik a kérelmező. A bebocsátott állampolgárok csak meghatározott ideig, illetve csak 
vmeghatározott feltételek között hagyhatják el a mindenkori tagállam területét. Ha a harmadik 

ország állampolgára valamilyen más célból kérelmezi a tartózkodás engedélyezését, eleve új 

kérelmet kell benyújtania. 

Valamely feltételtől függő tevékenység céljából történő bebocsátás abban az esetben 

engedélyezhető, ha egy megüresedett állás rövid időn belül nem tölthető be, sem valamely 

uniós állampolgár, sem egy harmadik állam valamely más jogszerűen tartózkodó 

állampolgárával, és ha a kérelmező már birtokában van egy évnél nem rövidebb lejáratú 

munkaszerződésnek, valamint az e kereső tevékenység gyakorlására való engedélynek. Az 

első tartózkodási engedély a munkaszerződés érvényességi idejének megfelelően, de 

maximum négy évre állítható ki. 

A szezonmunkások naptári évenként legfeljebb hat hónapra bebocsáthatók, közülük pedig 

azok, akik már végeztek szezonmunkát, előnyt élveznek. 

Valamely önálló tevékenység céljából (vállalkozások, gazdasági társaságok alapítása és 

működtetése) történő bebocsátás esetén a kérelmezőnek elégséges erőforrásokkal kell 

rendelkeznie és tevékenysége folytán pozitív befolyást kell gyakorolnia a foglalkoztatás 

helyzetére. Ezek a személyek két évre kapnak tartózkodási engedélyt, amely 

meghosszabbítható. 

Azoknak, akik tanulmányaik folytatása céljából szeretnének az adott tagállam területén 

tartózkodni, csak főiskolai vagy ezekhez hasonló helyzetben lévő oktatási intézményekben 

való tanulmányok folytatása esetén engedélyezik a tartózkodást, az időtartamát pedig 

szigorúan a tanulmányok időtartamához kötik. A harmadik állam állampolgárának a 

tanulmányok befejezése után távoznia kell a tagállamból, és újbóli, valamilyen más célból 

történő bebocsátása csak a tagállamok határain kívüli szabályos eljárás keretei kőzött 

lehetséges. 

A nyugdíjasok legfeljebb egy évre bocsáthatók be, illetve tartózkodásuk meghosszabbítható, 

ha megélhetésük megfelelően biztosított, megfelelő anyagi eszközökkel és 

társadalombiztosítással rendelkeznek. 
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A harmadik államok azon polgárai, akik legalább egy éve laknak jogszerűen valamely 

^tagállamban és ott legalább egy évig érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, 

családegyesítés céljából házastársuk és gyermekük részére kérelmezhetik a bebocsátást abban 

az esetben, ha bizonyítani tudják, hogy megfelelő lakással és jövedelemmel, vagy vagyonnal 

rendelkeznek a család eltartásához. Az anyagi eszközök megítélése a tagállamok gyakorlatára 

van bízva, ugyanakkor ezeket a kérelmeket méltányosan kell elbírálni. Névházasság, vagy 

látszólagos örökbefogadás, illetve csalás, vagy hamisítás esetén a kérelmet el kell utasítani, 

illetve a tartózkodási engedélyt vissza kell vonni. 

Azon harmadik országok állampolgárai, akik öt éve folyamatosan és jogszerűen tartózkodnak 

valamely tagállamban és tíz évre szóló tartózkodási engedély birtokában vannak, ezek 

lejártával olyan tartózkodási engedélyre jogosultak, amely az érintett tagállamban érvényes 

leghosszabb időtartamra szól, de nem szólhat tíz évnél rövidebb időre. Ezek az állampolgárok 

mind függő, mind független kereső tevékenységet folytathatnak, tanulmányokba kezdhetnek, 

valamint családegyesítés céljából, vagy egyéb okból a tagállam területén tartózkodhatnak. 

Ezek a személyek az egyesülési jog, gyülekezés jog, lakásszerzés, szociális juttatások, 

iskolakötelezettség területén egyenlőek az uniós polgárokkal. Jogosultak továbbá arra is, hogy 

őket egy másik tagállamban huzamos tartózkodóként elismerjék, illetve tanulmányokat 

folytathassanak, munkahelyekre pályázhassanak.126 

Az Amszterdami Szerződés ú j rendelkezései a bel- és igazságügy területén 

1997. október 2.-án aláírták az Amszterdami Szerződést, amely 1999-ben lépett hatályba. 

A Szerződés szerint az Unió célkitűzése már a következő: 

„Az Unió, mint a szabadság, a biztonság és a jog térségének fenntartása és továbbfejlesztése, 

ahol a külső határok ellenőrzésére, a bevándorlásra és a menedékjogra vonatkozó megfelelő 

intézkedésekkel, valamint a bűnözés elhárításával és leküzdésével összefüggésben biztosítják 

a személyek szabad mozgását." 

126 A Maastrichti Szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek, In.: Az európai integráció alapszerződései 2. KJK 
KERSZÖV, Budapest, 2002. 181-220. és 265-279. oldal, 
Közösségekből Unió - A Maastrichti Szerződés, In.: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar 
Országgyűlés, 2002. 39. oldal, 
Az EU Maastricht után - Kezdeti nehézségek után eredmények: újabb bővülés és a közös pénz bevezetése, 
ugyanott 42-46. oldal 
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Az Amszterdami Szerződés egyik legfontosabb, az integrációt elmélyítő célkitűzése az 

-'úgynevezett „szabadság, biztonság és igazságosság európai övezetének" létrehozása volt. 

Ebben az Európai Unió tagállamainak azon szándéka fogalmazódott meg, hogy az 

elkövetkező átmeneti periódus alatt teljessé váljon a mozgásszabadság az Európai Unióban. A 

cél megvalósításához kompenzációs intézkedések bevezetése szükséges a tagállamok 

állampolgárai biztonságának erősítése érdekében. 

A kompenzációs intézkedések között szerepel a nemzetközi együttműködés erősítése a 

szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. Az Amszterdami Szerződés 

rendelkezéseinek gyakorlati megvalósítása átalakítja a bel- és igazságügyi együttműködés 

jellegét, növeli a hatékonyságot, demokratikusabbá és átláthatóbbá teszi a folyamatot, 
127 

valamint kiegyensúlyozottabbá teszi az egyes uniós intézmények szerepét és részvételét. 

Az Amszterdami Szerződés módosításai nyomán a bei- és igazságügyi együttműködés alapját 

a következők jelentik: 

• a korábbi harmadik pilléres együttműködés bizonyos területeinek közösségi szintre 

emelése, első pillér, 

• az Európai Unió harmadik pillérében maradó területeken folyó együttműködés 

hatékonyságának növelése, 
128 

• a Schengeni Egyezmények beemelése az Európai Unió kereti közé. 

127 Seiber Edit: Belbiztonság a kormányközi konferencia kiemelt kérdése, Európa Tükör, 1997. 2. szám, 
Sieber Edit: Magyarország csatlakozása az Eu bel- és igazságügyi együttműködéséhez és a Schengeni 

Egyezményhez, Európa Tükör, 1996. 1. szám 
128 Ehhez lásd részletesen: Tóth Árpádné dr. Masika Edit: A schengeni acquis, és együttműködés EU szinten 

történő továbbfejlődése az Amszterdami szerződéstől napjainkig, Rendvédelmi füzetek 2002/24. szám, 
kiadja a Rendőrtiszti Főiskola, 
Masika Edit - Harmati Gergely: Egységes belbiztonsági és jogi térség Európában. MEH. 1999. 330-333. 
oldal, 
A Tanács 1999/436. sz. 1999.07.10. határozata a schengeni acquis rögzítéséről, az ezen aquis jogalapját 
képező valamennyi rendelkezés és határozat az EK és az EU alapításáról szóló szerződések idevágó 
intézkedései szerinti jogalapjainak meghatározásáról, 
Nagy Boldizsár: Lehetséges-e belső határok nélküli Európai Unió a közép- és kelet-európai államokkal való 
kibővülés után? In.: Táborlakók, diaszpórák, politikák MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi 
Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1995. 180-195. oldal, 
Nyíri Pál: Uniós csatlakozás és idegenrendészeti politika: harmonizáció vagy új közös stratégia? Átmenetek 
MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, 1999. 42-52.oldal, 
Back András: Külügyi-külpolitikai szempontok, ugyanott 62-67. oldal, 
Maastricht folytatása: az Amszterdami Szerződés, In.: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, 
Magyar Országgyűlés, 2002. 46-49. oldal 
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A Tanács a Szerződés hatálybalépésétől számított öt éven belül köteles biztosítani a 

•személyeknek az Európai Közösség alapító szerződése értelmében való szabad mozgását, 

azaz a személyek belső határon történő ellenőrzésének az EU-tagállamok állampolgárai és 

harmadik országok állampolgárai részére történő megszüntetését. Ennek érdekében az ötéves 

időszak alatt létre kell hozni az, egységes határellenőrzési eljárást, az egységes vízumkiadási 

eljárást, meg kell alkotni a menekültügyi és a bevándorlási politika közösségi joganyagát, 

illetve a harmadik országok állampolgárai számára a belépés és a tartózkodás egységes 

feltételeit. 

Az Amszterdami Szerződés egyik legjelentősebb rendelkezése a Schengeni Egyezmény 

beemelése volt az acquis communautaire-be, amely által a határellenőrzés közösségiesítése is 

megtörtént. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióhoz a jövőben csatlakozni kívánó államoknak 

el kell fogadniuk a Schengeni Egyezményt is, mint a közösségi joganyag részét. 

A változás következtében a harmadik pillér és ennek megfelelően a KI. Cikk már csak a 

rendőrségi és a büntetőjogi igazságügyi együttműködés területeit foglalja magában. 

A változás óriási jelentőségű, hiszen ezzel a lépéssel a tagállamok szuverenitásuk, újabb 

fontos elemeiről mondtak le a közösségi intézmények javára. Az Európai Unió 

eszközrendszere jelentősen bővült, különösen az első pillérbe átemelt területeken. 

A módosítás szerint közösségi hatáskörbe került: 

• a vízumpolitika és a külső határellenőrzés, 

• a menekültügyi politika, 

• a bevándorlási politika, 

• a személyek szabad mozgásához kötődő egyéb politikák, 

• Európai Unió külső határainak ellenőrzése, valamint 

e az igazságügyi együttműködés polgári ügyekben is. 

Ezeken a terülteken tehát a közösségi intézmények - az Európai Bizottság, a Tanács, az 

Európai Parlament és az Európai Bíróság - kulcsszerepet kaptak a közős uniós politika 

kialakításában, megvalósításában és ellenőrzésében. 
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Vízumpolitika és külső határellenőrzés az Európai Unióban 

A tagállamok a belső határokon a határellenőrzés felszámolásával szuverenitásuk egyik 

legfontosabb eleméről mondanak le, azaz arról, hogy közvetlenül a határaikon ellenőrizzék és 

szűrjék az országba beáramló személyek mozgását. Az ennek nyomán kialakuló biztonsági 

deficit kiegyensúlyozására szolgál az Európai Unió külső határain az ellenőrzés megerősítése, 

illetve a személyek mozgásához kötődő egyéb területeken a közösségi szabályozás 

kialakítása.129 

A tagállamok közti együttműködés ezen a területen minden korábbit felülmúló bizalmi 

kérdéssé vált. A külső határokon az ellenőrzést végző tagállamnak kell garantálnia az összes 

többi tagállam biztonságát. Ezért fordított nagy figyelmet az Európai Unió a csatlakozási 

tárgyalások során a tagjelölt államok felkészülésére a bel- és igazságügyi együttműködésben, 

ezen belül különösen a külső határellenőrzésre, hiszen a bővítés után ezekre az államokra -

többek között Magyarországra is -, hárul majd a felelősség az Unió biztonságának 

garantálásáért.130 

Menekültügyi és bevándorlás-politika az Európai Unióban 

A tagállamok menekültügyi és bevándorlási politikája eltérő nemzeti szabályokon alapul. 

Ennek eredményeként az olyan válsághelyzetekben, mint amilyen a balkáni háborúk nyomán 

kialakult, az Európai Unió nem volt képes megfelelően hatékony válaszlépéseket tenni a 

szabályozás hiányosságai miatt. 

Az Európai Unió tagállamainak területére a konkrét válsághelyzetektől függetlenül is nagy 

számban érkeznek menekültek. Az Európai Unión belüli szabad mozgás megvalósításához 

feltétlenül szükséges a tagállamok menekültügyi politikáinak egységesítése. A menekült 

státusz megadásának követelményrendszere, a menekültek ellátásának szabályai, a befogadó 

állomások felszereltsége, a letelepedés, a tartózkodás, a mozgásszabadság biztosításának 

129 Dr. Varga János: A belső határok szabad átlépése és a kiegyenlítő intézkedések rendszere In.: Határellenőrzés 
az Európai Unióban, Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 2000. 75 - 82. oldal 

130 Dr. Varga János: A külső határok átlépése és a határforgalom ellenőrzése, In.: Határellenőrzés az Európai 
Unióban, Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 2002. 82-107. oldal 
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problémái, mind alapvető fontosságú kérdések a hatékony európai menekültpolitika 

kialakítása során.131 

Az Amszterdami Szerződés módosító rendelkezése nyomán a Tanácsnak öt év állt 

rendelkezésére az egységes menekültügyi politika kialakítására. Az Európai Unió 

menekültügyi politikája az 195l-es Genfi Menekültügyi Egyezményen és az 1967. évi New 

York-i Jegyzőkönyvön alapul. A területet szabályozó legfontosabb, hatályos uniós 

egyezmény a menedékjogi kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározását szabályozó 

Dublini Egyezmény volt, melyet közösségi jogszabály váltott fel megegyező tartalommal a 

közelmúltban. Cél az egységes menekültügyi alap létrehozása, melynek feladata a tagállamok 

közötti kiegyensúlyozott tehermegosztásnak a biztosítása. 

A belső határellenőrzés felszámolásához, a szabad mozgás megteremtéséhez olyan szorosan 

kötődő kérdések, mint a külső határellenőrzés, a bevándorlás, a menekültügy, igen érzékeny 

politikai kérdések. A tagállamok politikai kultúrája, jogrendszere, adminisztratív rendszere és 

gyakorlata nagyon különböző. Ebből adódóan a siker érdekében alapvető fontosságú a 

kölcsönös megértés, a párbeszéd, az odafigyelés ezekre a problémákra a bel- és igazságügyi 

együttműködés kialakítása során.132 

A harmadik pillér az Amszterdami Szerződés alapján 

Az Amszterdami Szerződésben elfogadott módosítások után az Európai Unióról szóló 

szerződés új, VI. címe: Rendőrségi és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben. 

Az e cím alatt felsorolt területeken továbbra is az Európai Unióról szóló szerződés harmadik 

pillére együttműködésére vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A maradék harmadik 

pilléres együttműködés alá tartozik a rendőrségi, vám- és büntetőügyi együttműködés, a 

131 Dr. Tóth Judit: A csatlakozási stratégia főbb elemei a vándorlásügyi politika és igazgatás területén, Európa 
Tükör, 1997.29. szám 

132 Élihez lásd még: Dr. Dobó István: Menekültügy és uniós csatlakozás In.: Migráció és Európai Unió, 
Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2001. 
Az Amszterdami Szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek, In.: Az Európai integráció alapszerződései, 2. KJK 
KERSZÖV, Budapest, 2002. 221-241. és 279-301. oldal, 
Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák, ugyanott 
42-46. oldal, 
Az Európai Unió Harmadik pillére és a kormányközi konferencia - különös tekintettel a menekültügy és a 
Bevándorlásügy terén követett politikára, Bécs, 1997. május 14. ICMPD Migrációs Politikák Fejlesztésének 

• Nemzetközi Központja megbízásából összeállított szemináriumi anyag 
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nemzetközi csalások elleni küzdelem, valamint a fajgyűlölet és idegengyűlölet elleni közös 

fellépés.133 

A módosított harmadik pilléres együttműködés célja, hogy hozzájáruljon a szabadság, 

biztonság és igazságosság európai övezetének létrehozásához. A cél eléréséhez az Európai 

Unió a szervezett bűnözés, a rasszizmus és az idegengyűlölet leküzdésével járul hozzá, 

kiemelt figyelmet fordítva a terrorizmus, ember-, kábítószer- és fegyverkereskedelem, 

valamint a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények és a korrupció 

vi sszaszorítására.134 

A schengeni együttműködés 

A nyolcvanas években az Európai Közösség tagállamai között koncepcionális vita 

bontakozott ki a személyek szabad áramlásának kérdésében. Egyes tagállamok úgy gondolták, 

hogy a szabad mozgás csak a tagállamok állampolgáraira vonatkozik, fenn kell tehát tartani a 

belső határokon is az ellenőrzést a tagállamok és nem tagállamok állampolgárainak 

megkülönböztetése érdekében. 

Más tagállamok úgy gondolták, hogy a mozgásszabadság mindenkire vonatkozik, így fel kell 

számolni a határellenőrzést a belső határokon. Mivel a megegyezés akkor még igen távolinak 

tűnt, öt Európai Közösség-i állam, Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia és 

Luxemburg 1985-ben aláírta a belső határokon a határellenőrzés felszámolását célul kitűző 

Schengeni Egyezményt. Az Amszterdami Szerződés az óta beemelte a schengeni 

együttműködés keretében létrehozott joganyagot az uniós joganyagba. Az 1985. június 14-én 

aláírt Schengeni Egyezmény után 1990. január 15-én aláírták a Schengeni Végrehajtási 

Egyezményt. A két egyezmény 1995-ben lépett életbe és a schengeni térségben felszámolta a 

belső határellenőrzést, áthelyezve azt a küldő határokra, ahol meghatározott szabályok alapján 
135 

történik a beutazás és a bevándorlás ellenőrzése. 

133A három pillérre épülő Unió, In.: Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, Magyar Országgyűlés, 
114-121. oldal, 
A harmadik pillér, ugyanott 381 - 399. oldal 

134 Dr. Virányi Gergely: Az Európai Unió három pillére In.: Határellenőrzés az Európai Unióban. Hanns Seidel 
Alapítvány Budapest, 2000. 1. fejezet, 21 -26. oldal, 

135 Dr. Virányi Gergely: A Schengeni Egyezmények, In.: Határellenőrzés a Európai Unióban, Hanns Seidel 
Alapítvány, Budapest, 2000. 1. fejezet 30-51. oldal, 
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A biztonsági kockázat ellensúlyozására további intézkedéseket vezettek be. Erősítették a 

rendőrségek, a vámhatóságok és az igazságügyi hatóságok közötti együttműködést, valamint a 

szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelmet. Mindezen célok megvalósításának 

elősegítésére létrehozták a Schengeni Információs Rendszert. 

A Schengeni Egyezményhez a kilencvenes évek folyamán az Egyesült Királyság és Írország 

kivételével valamennyi EU-tagállam csatlakozott, Olaszország 1990. november 27-én, 

Spanyolország és Portugália 1990. június 25-én, Görögország 1992. november 6-án, Ausztria 

1995. április 28.-án, végül 1996. december 19-én az északi államok, Svédország, Finnország 

és Dánia. 

Az egyezmény értelmében ahhoz csak EU-tagállamok csatlakozhatnak. Tekintettel arra, hogy 

az Európai Unió északi tagállamai tagjai, Norvégia és Izland pedig a Schengeni 

Egyezményhez hasonló tartalmú Északi Útlevél Uniónak a tagjai, a Schengeni Egyezmények 

aláírói társult tagságot ajánlottak fel az Északi Útlevél Unió azon tagországainak, tehát 

Norvégiának és Izlandnak, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. Norvégia és Izland 1999. 

május 18-án csatlakozott a Schengeni Egyezményekhez. 

A schengeni normák elfogadása magában foglalja azok maradéktalan alkalmazását, az ehhez 

szükséges jogi, intézményei, technikai és személyi feltételrendszer megteremtését. Tehát csak 

ezen valamennyi feltétel teljesülése eredményezheti egy állam integrálódását ebbe az 

együttműködésbe, azaz csak valamennyi feltétel teljesítése után válik lehetségessé a belső 
136 

határok felszámolása és a személyek szabad mozgásának kiteljesülése. 

Dr. Virányi Gergely: A bel- és igazságügyi együttműködés amszterdami reformja és a Schengeni 
Egyezmények, ugyanott 51-68. oldal, 
Dr. Virányi Gergely: A rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a Schengeni Egyezmények 
hatásai a magyar határrendészetre, ugyanott 68-75. oldal 

136 lásd ehhez még: Masika Edit - Harmati Gergely: Egységes belbiztonsági és jogi térség Európában, ISM -
Budapest, 1999., 
Dr. Nanz, Klaus Peter: A Schengeni Egyezmény és a személyek szabad áramlása Integration c. folyóirat, 
1994, 2. szám, 

' Lévai Imre: A Kalmár Uniótól az Északi Útlevél Unióig, Európa Tükör, 1997. 12. szám 
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A Schengeni Információs Rendszer 

A schengeni mechanizmus központi eleme a Schengeni Információs Rendszer, amely a 

szerződő államok biztonsági hatóságait összekötő informatikai hálózat, és ahonnan a 

tagállamok rendőrségei és erre felhatalmazott hatóságai adatokat kaphatnak egyes 

személyekről, illetve ellopott vagy elveszett tárgyakról, járművekről. A rendszer célja a 

közbiztonság, a közrend és a nemzetközi személyforgalommal összefüggő biztonsági 

intézkedések elősegítése. 

A külső határok átlépésekor a schengeni térségbe lépő személyeket ellenőrzik a Schengeni 

Információs Rendszer adatbázisában, és azokat, akik rajta vannak a tiltólistán, mert valamely 

tagállamból kiutasították őket, vagy bármely más okból bekerültek ebbe a rendszerbe, nem 

engedik az Európai Unió területére lépni, illetve megfelelő Intézkedést foganatosítanak 

ellenük. 

A központi számítógép, mely Strasbourgban található, biztosítja, hogy a hozzá csatlakozó 

nemzeti hálózatok azonos adatállománnyal legyenek ellátva. A rendszert kiegészíti az 

úgynevezett SIRENE hálózat, mely a nemzeti és helyi rendőrségek, vámhatóságok és 

igazságügyi szervek képviselőiből áll, és amelynek feladata az információszerzés, 

információcsere, koordináció és konzultáció. 2001-től új kommunikációs hálózatot hoztak 

létre SISNET néven, mely Európai Információs Hálózat lesz, és bevándorlási adatokat is 
1 1<7 

tartalmaz majd. 

A SIS 2007. áprilisától áll készen az újonnan csatlakozó országok fogadására. A SIS egy 

magrendszert és minden tagállamban egységes nemzeti interfészt tartalmaz majd. 

137 Vájlok László: A Schengeni Információs Rendszer és a SIRENE Irodák In.: Határellenőrzés az Európai 
Unióban, Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 2000. 229-241. oldal, 
Dr. Nyíri Sándor: A Schengeni Információs Rendszer, Belügyi Szemle, 1999. 1. szám, 
Wírgler, Róbert: Schengener-Informations-Systems - Implementation in Östeireich (előadás az Osztrák 

' Belügyminisztériumban, 1999. március 23. 
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A Schengeni Acquis beemelése a közösségi jogba 

Az Amszterdami Szerződés aláírását megelőző kormányközi konferencián a tagállamok 

vezetői áttekintették az Európai Uniót érintő kihívások leküzdését szolgáló eszközöket. 

Döntés született a szabadság, biztonság és igazságosság övezetének létrehozásáról, melynek 

keretében megfelelő intézkedéseket hoznak a személyek szabad mozgásának biztosításával 

összefüggésben az Európai Unió biztonságát leginkább fenyegető veszélyek (például a 

szervezett bűnözés, illegális migráció, kábítószer-kereskedelem) leküzdésére. A tagállamok 

vezetői úgy értékelték, hogy az Európai Unió céljainak megvalósítását segíti a schengeni 

együttműködés eredményeinek felhasználása, ezért elhatározták a schengeni joganyag 

átemelését az uniós keretekbe. 

Az Amszterdami Szerződés kiegészítő jegyzőkönyve rendelkezik a Schengeni Egyezmény 

alapján kialakított joganyag beemeléséről az Európai Unió jogi, intézményi keretébe. A 

schengeni joganyag uniós jogba történő integrációja nyomán a schengeni együttműködés 

vezető szerve, a Schengeni Végrehajtó Bizottság helyét az Európai Unió Tanácsának 

Főtitkársága veszi át. A Tanács egyik legelső és legfontosabb feladata magának a 

joganyagnak a meghatározása volt, mely által megteremtette a további együttműködés alapját. 

Ezt a feladatot a Tanács 1999. május 20-án teljesítette, a schengeni joganyagot képező acquis-

lista elfogadásával. Ezek a jogszabályok, kivéve a titkos minősítésűeket, megjelentek az 

Európai Unió hivatalos lapjában, az Official Journalban. A csatlakozásra váró országoknak 

feltétel nélkül kellett ezeket az uniós jogszabályokat átvenni.138 

Az EK Szerződés IV. Címe foglalkozik a vízum, a menekültügy, a bevándorlás és a 

személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikákkal A 61. cikk szerint a Közösség 

célja a szabadság, a biztonság és a jogbiztonság övezetének fokozatos megteremtése. Ennek 

érdekében öt éven belül, tehát 2004. május l.-jéig a Tanácsnak meg kellett megalkotnia 

azokat az intézkedéseket, amelyek a személyek szabad mozgásának biztosításához 

szükségesek, továbbá azokat a szükséges kapcsolódó intézkedéseket, amelyek a külső határ 

ellenőrzése, a menekültügy, a bevándorlás és a bűnmegelőzés, illetve a bűnüldözés területén 

merülnek fel. 

138 Seiber Edit: A schengeni „acquis" beemelése az európai közösségi jogba Európa Tükör 1997. 8. szám, 
Sieber Edit: Az Európai Unió bel- és igazságügyi együttműködését szabályozó „acquis communautaire" 
Európa Tükör, 1996. 10. szám, 
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A Tanács tehát az Amszterdami Szerződés hatályba lépését követő öt éven belül elfogadja 

azokat az intézkedéseket, amelyek arra irányulnak, hogy a személyeket - függetlenül attól, 

hogy az Unió, vagy harmadik államok állampolgárai - a belső határokon ne ellenőrizzék. 

Rögzítik azokat az intézkedéseket, amelyek a tagállamok külső határainak átlépésére 

vonatkoznak, így többek között azokat az intézkedéseket, amelyek a tagállamok által a külső 

határokon való személyellenőrzés végrehajtása során betartandó normákra, továbbá a 

maximum három hónapos tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkoznak. Megállapítják 

azokat a szabályokat és intézkedéseket is, amelyek arra vonatkoznak, hogy harmadik állam 

állampolgárai három hónapot meg nem haladó időtartam alatt szabadon mozoghatnak a 

tagállamok területén. 

A Szerződés 63. cikke szól többek között a bevándorlásról. Eszerint a Tanács 2004. május 1.-

jéig a bevándorlási politikára vonatkozó intézkedések keretein belül meghatározza a belépés 

és tartózkodás feltételeit, valamint a hosszabb idejű tartózkodásra szóló vízumok és 

tartózkodási jogcímek tagállami kiállításának eljárási szabályait, figyelembe véve a 

családegyesítés céljait, továbbá intézkedéseket határoz meg az illegális bevándorlás és 

tartózkodás elkerülésére, beleértve az illegálisan tartózkodó személyek hazatelepítését is. 

Megállapítja azon jogok és feltételek rögzítését szolgáló intézkedéseket is, amelyek alapján 

egy tagállamban jogszerűen tartózkodó harmadik állam állampolgárai más tagállam területén 

tartózkodhatnak. 

Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz 

Az Unióhoz való csatlakozásunk első lépéseként 1991. december 16.-án megkötöttük a 

társulási megállapodást, amelynek célja Magyarország részéről mindenképpen az volt, hogy 

az európai integrációs folyamatba történő fokozatos és teljes beilleszkedés megtörténjen, 

végső célként pedig az Európai Közösséghez való csatlakozást tűzte ki. Míg a magyar fél 

számára ez a megállapodás politikai, társadalmi és gazdasági téren minőségi változást 

jelentett, addig az Európai Közösség számára ez a lépés nem az ország tagságát előkészítő 

eszköz volt, hanem a tagságot helyettesítő megoldás. Tulajdonképpen a Közösség a Kelet-

Európai térséget akarta így távoltartani magától, viszonylag kedvező feltételekkel. 
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A társulási szerződés IV. címe tartalmazza a munkavállalók mozgására, a letelepedésre és a 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendelkezéseket. 

E rendelkezések tekintetében alkalmazni kell a kondicionalitás tételét, tehát azt, hogy két 

ötéves szakaszban történik meg a harmonizáció és a második ötéves szakaszra csupán az első 

teljesítése esetén kerül sor. 

A munkavállalók szabad mozgására vonatkozó rendelkezések szerint a felek kölcsönösen 

biztosítják egymásnak a területükön törvényesen alkalmazott magyar, illetve közösségi 

állampolgárságú dolgozóknak az egyenlő elbánás elvét, tehát azt, hogy e dolgozók a 

munkakörülmények, a javadalmazás és az elbocsátás tekintetében mentesek az 

állampolgárságon alapuló megkülönböztetés alól. 

A letelepedésre vonatkozó rendelkezések már kedvezőbb lehetőségeket biztosítanak a magyar 

vállalkozóknak és állampolgároknak a Közösségben történő letelepedés és gazdasági 

tevékenység folytatása szempontjából. A Közösség arra vállalt kötelezettséget, hogy a 

területükön letelepedett magyar vállalatoknak és állampolgároknak olyan elbánást nyújt, 

amely nem kedvezőtlenebb, mint amilyet a saját vállalatainak és állampolgárainak nyújt. Ez a 

nemzeti elbánás érvényes a Magyarországon letelepedett közösségi vállalatokra nézve is. A 

megállapodásban Magyarország még azt is vállalta, hogy az átmeneti időszak alatt nem hoz 

olyan szabályozást, vagy intézkedést, amely a közösségi vállalatoknak és állampolgároknak a 

tevékenységét illetően a saját vállalatainkhoz és állampolgárainkhoz képest 

megkülönböztetéshez vezetne. 

Az első lépések után sorban jelentek meg azok a nyilatkozatok, egyezmények, amelyek 

szerint a Tanács egyetért azzal, hogy a jövőben azok a közép-kelet-európai országok, amelyek 

ezt kívánják, az Európai Unió tagjai lesznek, például az Európa Tanács 1993-ban 

Koppenhágában elfogadott nyilatkozata. Ennek természetesen az a feltétele, hogy addigra a 

teljes jogharmonizáció megtörténjen, A csatlakozási tárgyalások 1998. március végén 

kezdődtek meg. 

Az 1998. decemberében Bécsben tartott európai csúcsértekezlet megerősítette, hogy a 

tagjelölt országok felvételi reményei jelentősen függnek attól, hogy a migrációs kérdéseket is 

magába foglaló bel- és igazságügyi együttműködés területén mennyire eurokonforai a 

jelentkező államok belső szabályozása és mennyire hatékony a végrehajtás ellenőrzése. 
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Ahhoz, hogy hazánk az Európai Unió tagjává váljon, az acquis communautaire-t teljes 

egészében át kellett vennie és a jogrendszerbe integrálnia.139 

A csatlakozási tárgyalások befejezését követően végül 2004. május l-jén - kilenc országgal 

együtt - Magyarország is az Európai Unió teljes jogú tagja lett. 

b./ A német és az osztrák letelepedési szabályok jellemzése 

Az osztrák idegenrendészeti törvény ismertetését azért választottam, mert az Ausztriával 

meglévő, 2004. május l-jétől Európai Unió-s határaink ezt indokolják, a német 

idegenrendészeti törvény tartózkodással kapcsolatos részeinek feldolgozását pedig azért, mert 

idegenrendészeti jogszabályaink történelmi hagyományai és felfogásuk a német megoldáshoz 

hasonlítanak a leginkább. 

A német idegenrendészeti törvény, az Auslandergesetz, a Német Szövetségi Köztársaságba 

való beutazáshoz szükséges okmányokat összefoglaló néven tartózkodási engedélynek nevezi, 

majd ezek között tesz különbséget a beutazás céljának és időtartamának megfelelően. A 

törvény értelmében a külföldieknek Németországba való beutazásához és ott tartózkodásához 

időszakos tartózkodási engedélyre van szüksége, amelyet a külképviseletek állítanak ki vízum 

formájában, kivéve, ha nemzetközi megállapodás mentesíti a külföldiek bizonyos kategóriáit 

az időszakos tartózkodási engedély beszerzésének kötelezettsége alól.140 

Az időszakos tartózkodási engedélyt a német hatóság akkor állítja ki, ha a külföldi Szövetségi 

Köztársaságba történő beutazása és ott tartózkodása nem meghatározott célhoz kötődik. Az 

engedély legfeljebb egy évre állítható ki és utóbb meghosszabbítható. Amennyiben a külföldi 

a megszakításokkal együtt legalább öt éven át időszakos tartózkodási engedéllyel 

139 Dr. Sieber Edit - Dr. Kertész Imre - Dr. Kollár Ildikó - Dr. Szabó Győző - Dr. Szőcs Tibor: Magyarország 
csatlakozása az ElJ megreformált igazságügyi együttműködéséhez, a megváltozott külső feltételek között, 
Európa Tükör 1997. 29. szám, 
Tóth Árpádné dr. Masika Edit - Dr. Tóth Judit - Dr. Sallai János - Ritecz György - Dr. Szldnger István -
Szamosvölgyi Csaba - Dr. Finszter Géza - Eördögh Árpád - Dr. Rajczi Lajos: Magyarország csatlakozása az 
EU megreformált igazságügyi együttműködéséhez, a megváltozott külső feltételek között - Belügyi 
együttműködés, Európa Tükör 1997. 33. szám 

140 forrás a német idegenrendészeti törvény, továbbá 
Nyeső Magdolna: „Vele vagy nélküle?" Migráció és bevándorlási politika az Európai Unióban 1945-1998. 

' Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Európa Tanulmányok Szakirány 22-23. oldal 
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rendelkezett, az engedély határozatlan időre meghosszabbítható, akkor, ha munkavállalási 

engedéllyel vagy egyéb kereső tevékenység tartós folytatására jogosító engedéllyel 

rendelkezik, a német nyelven egyszerű módon meg tudja magát értetni, saját és vele közös 

háztartásban élő családtagjának lakhatása kielégítően megoldott és vele szemben kiutasítási 

ok nem áll fenn. 

A hosszú távú tartózkodást, vagy más néven letelepedés meghatározást a német és az osztrák 

törvény is más néven fogalmazza meg. A német idegenrendészeti törvény a beutazási és a 

Német Szövetségi Köztársaságban való tartózkodási címeket egyöntetűen tartózkodási 

engedélyként definiálja, majd ezek között tesz különbséget. Az időszakos tartózkodási 

engedélyről az előzőekben már említést tettem, amit vízum formájában állítanak ki. Az 

időszakos tartózkodási engedély folytatásaként adják ki a határozatlan időre 

meghosszabbítható tartózkodási engedélyt. A tartózkodási engedélyek másik formája a 

tartózkodási jogosítvány, amely időbeli korlátozás nélküli, életvitelszerű tartózkodást tesz 

lehetővé. A tartózkodási jogosítvány engedélyezésének feltétele, hogy a külföldi legalább 

nyolc éve időszakos tartózkodási engedéllyel rendelkezzen, megélhetése kereső 

tevékenységéből, vagy vagyonának hozamaiból biztosított legyen, és legalább hatvan napja 

fizessen járulékot kötelező vagy önkéntes nyugdíjpénztárba. További feltétel, hogy a kérelem 

benyújtását megelőző három évben nem ítélték el szándékos bűncselekmény elkövetése miatt 

hat hónap időtartamú szabadságvesztésre, vagy 180 napi tételnek megfelelő pénzbüntetésre. 

Ezen kívül rendelkeznie kell mindazon feltételekkel is, amelyekkel az ötévi időszakos 

tartózkodási engedéllyel rendelkező olyan külföldinek, akinek kérelme az engedély 

határozatlan időre szóló meghosszabbítására irányul, ilyen például a lakhatás rendezettsége, 

és a német nyelvtudás. 

Az osztrák hatályos idegenrendészeti törvény a tartózkodási jogcímek meghatározásánál 

különbséget tesz első letelepedési engedély és további letelepedési engedély, valamint első 

tartózkodási engedély és további tartózkodási engedély között. Ausztriában azok lehetnek 

tartósan letelepedett harmadik állam állampolgárai, akiknek hosszú távú életvitelük és 

létérdekük központja Ausztriában van, vagy akik Ausztriában kereső foglalkozás végzése 

céljából telepedtek le. 

Nem lehet engedélyezni a tartózkodását annak a külföldinek, aki ellen jogerős tartózkodási 

tilalom van érvényben, továbbá annak, aki a határellenőrzés megkerülésével nem törvényesen 
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tartózkodik a szövetségi állam területén, illetve annak, akinek Ausztriában való tartózkodása a 

közérdeket veszélyeztetné, figyelembe véve a biztonságpolitikát, a gazdasági érdeket, a 

munkaerő-piaci helyzetet és a közegészségügyet. 

Elutasíthatja a hatóság a külföldi letelepedési engedély iránti kérelmét, ha nem rendelkezik a 

saját eltartásához, illetve a kiutazásához elegendő, minden kockázatot lefedő 

betegbiztosítással, vagy kielégítő saját anyagi forrással, ha Ausztriában való tartózkodása a 

területi önkormányzat pénzügyi ' megterheléséhez vezetne, illetve, ha tartózkodása a 

közrendet, a köznyugalmat, vagy a biztonságot veszélyeztetné. 

A letelepedési engedély megszerzésének legfontosabb feltétele tehát Ausztriában, hogy a 

külföldi megfelelő vagyonnal, jövedelemmel rendelkezzen, ebből következően a területi 

önkormányzat által történő ellátásra ne szoruljon, rendelkezzen olyan lakhatással, amely a 

helyi lakosok szokásos igényeinek megfelel, és ne veszélyeztesse a közrendet, a 

köznyugalmat és a közérdeket. 

Ausztriában a letelepedési engedélyek számát minden évben előre meghatározzák a 

letelepedési rendeletben, amelynél figyelembe veszik a belföldi munkaerőpiac 

felvevőképességét és a tartományok javaslatait. A rendeletben meghatározzák a vezető és 

speciális szakembereknek, ezek munkatársainak és gyermekeinek számát, továbbá más, 

önálló vagy alkalmazotti kereső tevékenység kifejtésére alkalmas, harmadik államok 

állampolgárainak, ezek házastársainak és kiskorú gyermekeinek számát. A kvóta 

megállapítása Ausztria migrációs politikájának megfelelően kerül meghatározásra, a 

munkaerő igényekhez igazodva. Célja, hogy a külföldi csak abban az esetben telepedhessen le 

Ausztriában, ha megfelelő jövedelemmel rendelkezik, amiből saját magát és családját el tudja 

tartani, vagy olyan céget alapítson, amely meghatározott számú munkaerő foglalkoztatását 

fogja biztosítani.141 

Magyarországon is volt próbálkozás a bevándorlási keretszám meghatározását illetően, de 

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a keretszámból kivették a magyar 

nemzetiségű kérelmezőket. Mivel nálunk a kérelmet benyújtók nagy többsége magyar 

nemzetiségű, a más nemzetiségűek kérelmei még csak meg sem közelítették az egy-egy évre 

141 Forrás az osztrák idegenrendészeti törvény 
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meghatározott keretszámot. Volt olyan év, hogy még a százat sem érte el a nem magyar 

nemzetiségű kérelmezők száma. 

Az első letelepedési engedélyt egy évre engedélyezik, de ez meghosszabbítható. 

További letelepedési engedélyt, más néven határidő nélküli letelepedési engedélyt a külföldi 

abban az esetben kap, ha a kiállítás feltételei továbbra is fennállnak, továbbá öt éve tartósan 

letelepedett a szövetségi állam területén és rendelkezik engedélyezett kereső foglalkozásból 

származó rendszeres jövedelemmel. Az öt éve letelepedettként Ausztriában élő külföldi 

házastársa, vagy kiskorú gyermeke is határidő nélküli letelepedési engedélyt kaphat, ha a 

letelepedett külföldivel közös háztartásban él és legalább két éve állandó lakhelye van a 

szövetségi állam területén. 

Mindkét törvény, tehát az osztrák és a német is megegyezik abban, hogy a külföldi csak 

abban az esetben kaphat hosszú távú tartózkodásra jogosító engedélyt, ha megélhetése és 

lakhatása biztosítva van. Egyik törvény sem tartalmaz azonban további szabályozást arra 

vonatkozóan, hogy ezeknek a mértéke mennyi legyen. Ennek következtében a hatóságok 

mérlegelési jogkörben, az átlagos német és osztrák megélhetési és lakhatási színvonal 

figyelembe vételével döntenek egy-egy kérelem kapcsán. 

A német idegenrendészeti törvény szerint az időszakos tartózkodási engedély kiállításának 

egyik feltétele, hogy a kérelmező ismerje annyira a német nyelvet, hogy azon az országban 

meg tudja magát érteni, illetve értetni. Ezt a kitételt, mint láttuk a magyar szabályozás nem 

tartalmazza, pedig véleményem szerint az életvitelszerű magyarországi tartózkodás egyik 

meghatározó eleme kellene, hogy legyen az, hogy a külföldi ismerje annak az országnak a 

nyelvét, amelynek a területén letelepedni szándékozik. Sajnos ma Magyarországon az 

emberek közül csak elég kevesen beszélnek idegen nyelven, emiatt egy külföldi nálunk a 

magyar nyelv ismerete nélkül nem tud boldogulni. Számtalan esetben tapasztalható, hogy a 

kérelmező, akit a hatóság valamely okirat pótlása miatt hivatott be, még a hétköznapi 

társalgási szinten sem tud az ügyintézővel magyar nyelven kommunikálni. Más esetekben a 

hiánypótlási felhívásban kért okiratok teljesítése okoz gondot a kérelmezőnek a magyar nyelv 

ismeretének hiánya miatt, megnehezítve ezáltal mind a saját, mind az ügyintézők helyzetét. 

A német idegenrendészeti törvény szerint a tartózkodási jogosítvány engedélyezését 

közbiztonsági szempontból meg lehet tagadni abban az esetben, ha a külföldit a kérelem 
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benyújtását megelőző három éven belül szándékos bűncselekmény elkövetése miatt hat havi, 

vagy azt meghaladó mértékű szabadságvesztésre, vagy 180 napi, vagy azt meghaladó tartalmú 

pénzbüntetésre ítélték. 

c./ A francia letelepedési szabályok jellemzése 

Az 1990-es népszámlálás szerint 3,6 millió külföldi, az összlakosság 6,3 %-a él 

Franciaországban. Egyharmaduk az EU-tagállamaiból érkezett, kétharmaduk az EU-n 

kívülről. A legnagyobb külföldi populációk a portugál, az algériai, a marokkói, az olasz, a 

spanyol, a tunéziai és a török. A mediterrán térségből érkezők az összes külföldinek a 

háromnegyedét teszik ki. Körülbelül 20 százalékuk született Franciaországban. A 

bevándorlók száma évek óta stabil. Az országban illegálisan tartózkodók számáról azonban 

nincsenek adatok. 

1975. óta többször dolgoztak ki programokat a migránsok visszatérésének ösztönzésére, kevés 

eredménnyel. A kilencvenes években különböző szankciókat vezettek be, pl. vízumkényszer a 

nem Európaiak számára, a menedékkérelmek elbírálásának szigorítása, a Schengeni 

Egyezmény előírásainak alkalmazása, az illegálisan foglalkoztatók büntetése, stb. A már 

letelepedett migránsok kezelésére az alkotmány rendelkezései az irányadók. Az itt leírt elv 

szerint Franciaország egységes, oszthatatlan köztársaság, melynek polgárai csak egy népet 

alkothatnak. Nem ismer semmiféle megkülönböztetést - származási, faji, vallási, stb. alapon -

de a területén élő kisebbségek létezését sem. A francia bevándorlási politika alapját az 

asszimilálás és a teljes integrálás iránti elkötelezettség képezi. A francia kultúra, a szellemi és 

eszmei értékek maradéktalan elfogadása feltétel az állampolgárság megszerzéséhez. A francia 

muzulmánok (számuk kb. 4 millió) ennek az asszimilációnak a tulajdonképpeni kárvallottjai, 

hiszen hivatalosan nem élhetnek saját szokásaik és értékrendjük szerint. A francia 

állampolgárságról szóló törvény (1993.) a jus soli és a jus sanguinis elvét egyaránt elfogadja 

és alkalmazza. A munkanélküliségi ráták emelkedésével az idegengyűlölet fokozódik, mely 

elősegíti a szélsőjobboldali pártok népszerűségének növekedését és az 1993-ban Charles 

Pasqua francia belügyminiszter által megfogalmazott „zéró immigráció" gondolatához 

hasonló hozzáállás létrejöttét.142 

142 Nyeső Magdolna. „Vele vagy nélküle?" Migráció és bevándorlási politikai az Európai Unióban 1945-1998. 
Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Európa Tanulmányok Szakirány, 1998. 21-22. oldal 
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d./ Az angol letelepedési szabályok jellemzése 

Az Egyesült Királyságban a külföldi lakosság száma 1995-ben meghaladta a 2 milliót, ami az 

össznépességen belül 3,5 %-ot tesz ki. Az Európai Unióból érkezett több mint 40 százalékuk. 

Ez a viszonylag nagy arány az íreknek köszönhető, mert a külföldiek 21,5 %-a Írországból 

érkezik. Az utánuk nagyságrendben következő csoport az indiaiaké, az amerikaiaké, majd a 

nyugat-afrikaiak, a karibiak, pakisztániak és olaszok találhatók meg. A nemzetiségek és a 

számok a történelmi kapcsolatokat tükrözik, különösen a korábbi gyarmatokról és Írországból 

vándoroltak be az Egyesült Királyságba. Az 1948-ban megszületett British Nationality Act 

engedélyezte a korlátozás nélküli belépést és letelepedést az Egyesült Királyság és 

gyarmatainak, illetve a függetlenségüket visszanyert, de továbbra is a Nemzetközösségen 

belül maradt volt gyarmatok állampolgárai számára. Miután ezzel a joggal élve számos karibi 

országból és az indiai szubkontinensről érkeztek állampolgárok, akik kitűntek nemcsak 

kultúrájukkal, de bőrszínükkel is, az „elszínesedéstől" tartva 1962-ben az állam éves kvótához 

kötötte a belépésre jogosultak számát. A kvótákat a mindenkori munkaerő-kereslethez 

igazították. A hetvenes években az először érkezett családtagot a hozzátartozók követték, a 

nyolcvanas években mindez folytatódott, kiegészülve a világ különböző területeiről 

bevándorló menekültekkel. Számuk csökkentésére több szabályt hoztak, kiterjesztették a 

vízumkényszert, és három kategóriába sorolták a brit állampolgárokat. Az első csoportba 

tartoztak a brit állampolgárok, a másodikba a Brit Alárendelt Területek állampolgárai és a 

harmadik csoportba a brit tengerentúli állampolgárok. Az utóbbi két kategóriába tartozóknak 

nincs joguk engedély nélkül belépni és letelepedni az Egyesült Királyságban. 

Az Egyesült Királyság a multikulturális társadalom egyik példája, mely elfogadja a kulturális 

különbségeket, és az etnikai közösségek létezését. Az 1976-os Race Relations Act az etnikai 

kisebbségek számára egyenlő esélyeket nyújt a foglalkoztatás területén, emellett több törvény 

is tiltja a faji diszkriminációt, és szavatolja az egyenlő jogokat az élet más területein.143 

A kaotikus migrációs folyamatok felszámolása, illetve a terrorellenes kampány 

követelményeinek teljesítése végett átfogó bevándorlási törvénytervezetet dolgozott ki a brit 

143 Nyeső Magdolna: „Vele vagy nélküle?" Migráció és bevándorlási politika az Európai Unióban 1945-1998. 
' Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Európa Tanulmány Szakirány 1998. 23-24. oldal 
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kormány. A személyek mozgását a jövőben egyértelműen a brit munkaerő-piaci 

-szempontoknak rendelik alá.144 

A brit Munkáspárt brightoni konferenciáján vázolt terv nagymértékben hasonlít az Egyesült 

Államokban honos zöldkártya-programhoz. David Blunkett belügyminiszter szerint a tárca 

hamarosan elkészíti a bevándorlási és menekültügyi politika átfogó felülvizsgálatát. Az új 

rendszer lehetővé teszi a szakképzett külföldieknek és a brit egyetemeken végzett külföldi 

diákoknak, hogy tartósan munkát vállaljanak Angliában. A szakképzetlenek számára 

szezonális állásvállalási engedélyt kívánnak biztosítani. 

„A jelenlegi rendszer nem működik. Jelenleg teljes a káosz a bevándorlási és állampolgársági 

politika terén" - indokolta Blunkett az új szabályozás szükségességét. 

A brit kormány ezzel egyidőben törvénymódosításokat tervez a terrorista szervezetek 

tevékenységének hatékonyabb ellenőrzése végett is. Ennek célja az olyan alapvető emberi 

jogok biztosítása, mint a félelem-mentes élet lehetősége - hangoztatta a belügyminiszter. 

e./ Az amerikai bevándorlási szabályok jellemzése 

A New York kikötőjében lévő Szabadságszobor a jobb élet reményének kifejezése. Emberek 

milliói jöttek és jönnek az Egyesült Államokba, hogy új egzisztenciát teremtsenek saját 

maguk számára. Történelme kezdete óta az USA a bevándorlók nemzete, tehát az Egyesült 

Államok a legkedveltebb bevándorlási célország. 

Az Egyesült Államok a XX. században több nagyobb bevándorlási hullámot élt meg. Az 

elmúlt három évtizedben olyan sok bevándorló érkezett, mint soha korábban. 1970. óta az 

USA kb. 26 millió embert fogadott be. Ez a szám az Egyesült Államokba valaha is 

bevándorolt személyeknek az egyharmada. A jelenlegi lakosok egytizede - mintegy 27 millió 

ember - már ebben az országban született. 

144'Forrás: Megújui a brit bevándorlási rend, Világgazdaság, 2001. október 4. 
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Az Egyesült Államok bevándorlási hatóságai mintegy 50-féle különböző korlátozott és 

korlátlan időtartamra szóló vízumot bocsátanak ki. A skála a diplomata vízumtól az 

idénymunkások számára kiadott vízumig terjed. Emellett léteznek egyetemi hallgatók, 

művészek és sportolók számára kiadott tartózkodási engedélyek. Ezenkívül az Egyesült 

Államok engedélyezi a külföldi munkavállalóknak is a tartózkodást, ha nincs a hazai 

munkavállalók között megfelelő képesítéssel rendelkező személy. Az esetleges véletlenségek 

elkerülése érdekében létezik egy különleges vízumkategória is az olyan védett tanúk számára, 

akik tanúvallomást tesznek egy perben és emiatt veszélybe kerülnek. 

A főként Mexikóból érkező nemkívánatos bevándorlók megnehezítik az USA életét. A jól 

biztosított határok szigorú őrzése ellenére újra meg újra számos menekültnek sikerül 

illegálisan bejutnia az Egyesült Államokba. Kaliforniában például dél-amerikaiak ezrei 

dolgoznak illegálisan tányérmosogatóként, kertészként, vagy autómosókban dörzsölik 

szárazra a gépkocsikat óránként pár dollárért. Összességében a becslések alapján mintegy 6-8 

millió ember tartózkodik jogcím nélkül az Egyesült Államokban. 

Az 1990-es évek eleje óta emiatt szigorúbb törvények vannak életben. Az illegális 

határátlépők elrettentése érdekében többek között jelentős mértékben korlátozták a nem-

amerikaiak állami támogatását. 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után tovább romlott a hangulat az illegális 

személyekkel szemben. A tervezett amnesztiáról - amelynek érdekében Mexikó 

erőfeszítéseket tett - jelenleg szó sincs. 

Ezen kívül a kormány tovább akarja szigorítani a bevándorlási törvényt, és jobban ellenőrizni 

kívánja az immigránsokat is. Az eddigiekben az az elv érvényesült, hogy ha valaki egyszer 

bejutott az országba, akkor maradhatott. Ritkán ellenőrizte ezeket a személyeket a rendőrség, 

vagy a bevándorlási hivatal. 

A kormány prognózisa szerint az Egyesült Államok lakóinak száma a következő években 

rendkívüli mértékben növekedni fog, éspedig a jelenlegi 270 millióról 400 millióra. Ennek 

oka a fokozott mértékű bevándorlási hullámok. Az ország képe a lakosság számának ilyen 

mértékű megnövekedése következtében tehát jelentős mértékben megváltozna, a hatalmi 

pozíciók eltolódnának és megváltoznának az életviteli szokások is. 

Az Egyesült Államok a jólétének és az ország által kínált lehetőségeknek köszönhetően 

továbbra is sok embert fog vonzani az egyszerű munkástól a tekintélyes tudósig. 
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Az Egyesült Államok idegenrendészeti hatóságai szerint a bevándorlás részének tekinthető a 

letelepedési kérelmek, a tartózkodási engedélyek, a vízumok elbírálása, és kiadása, illetve a 

menekültkérelmek elbírálása, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár őrzése, a határrend 

fenntartása, továbbá az országba való belépés, az ott-tartózkodás ellenőrzése, és a 

szabályszegőkkel szembeni idegenrendészeti eljárás. 

A washingtoni törvényhozás 1798-ban fogadta el az USA első bevándorlással kapcsolatos 

jogszabályát. Ezt követően több törvény is született, melyek közül kiemelkedik az 1882-ben 

elfogadott törvény, amely a kínaiak bevándorlását korlátozta, illetve az 1885-ben született, a 

külföldiek korlátlan munkavállalását korlátozó törvény. Említésre méltóak még az 

úgynevezett kvóta-törvények, amelyek 1921-ben, 1922-ben és 1924-ben kerültek 

megalkotásra, és a külföldiek tömeges beáramlásának és betelepedésének szabályozását 

szolgálták. 

A bevándorlás átfogó szabályozására 1986-ban került sor, ekkor fogadták el a „bevándorlási 

reform és szabályozás" elnevezésű törvényt. Ezzel egyidejűleg megszületett az úgynevezett 

házasságkötési törvény is, amely a névházasságok megkötésével járó bevándorlási jogosultság 

megszerzésének kiszűrését célozta meg. 

1990-ben lépett hatályba az IMMACT 590. törvény, amely tovább korszerűsítette a 

bevándorlásra vonatkozó szabályozást. 

Az USA törvényhozása a közelmúltban fogadta el az úgynevezett RICO-törvényeket, 

amelyek a rendvédelmi szervek szervezett bűnözés elleni harcát, a maffiával való 

leszámolását segítik elő. 

Az Egyesült Államokban jelenleg több minisztérium hatáskörébe tartozik a bevándorlással, a 

letelepedéssel, az állampolgársági ügyekkel, a határforgalom ellenőrzésével, a határőrizettel, 

az embercsempészettel és a menekültüggyel kapcsolatos törvények végrehajtásával 

kapcsolatos feladatoknak az ellátása, ezek a külügy-, a közlekedési szállítási-, és a 

pénzügyminisztérium. 

A Bevándorlási és Honosítási Hivatal 1940. óta az igazságügy-minisztérium 

alárendeltségében működik. 
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A Hivatal 1933. június 10-én jött létre, napjainkban mintegy 24 ezer tisztviselőt foglalkoztat. 

Élén a megbízott áll, őt a helyettese követi, majd a program-végrehajtási, a kirendeltségi 

operációk végrehajtási, a tervvégrehajtási és a menedzselési társmegbízottak következnek. 

A Hivatalnak az USA-ban 33 körzeti és négy nemzetközi irodája van, Hongkongban, 

Frankfurtban, Rómában és Mexikóvárosban. Az Egyesült Államok nagykövetségein legalább 

egy-egy bevándorlási tisztviselő dolgozik. 

A Hivatal feladata, hogy 

® érvényt szerezzen a bevándorlási törvényeknek a határátkelőhelyeken, az Egyesült 

Államokon belüli határátkelőhelyek közötti határszakaszon, valamint az ország 

nemzetközi repülőterein, 

• megkönnyítse a törvényesen beengedhető személyek belépését, 

• a bevándorlási és honosítási törvények alapján kedvezményeket adjon, 

• megakadályozza a törvénytelen belépést, munkavállalást, illetve 

• elfogja és eltávolítsa az országban illegálisan tartózkodó idegeneket. 

Az illegális migránsok Latin-Amerika mellett főként Kínából, Vietnamból, Thaiföldről 

érkeznek, őket útjuk során szervezett embercsempész hálózat segíti. Az illegális bevándorlás 

visszaszorítása érdekében az alkalmazottak létszámának bővítése mellett, technikai fejlesztést 

hajtottak végre, és korszerűsítették a bevándorlással foglalkozó alkalmazottak képzését is. Az 

Egyesült Államok gazdagsága révén különösen sok embert vonzó állam. A kormány főként az 

elmúlt évtizedekben támogatta a bevándorlást.145 

Különleges amerikai rendszabályok 2001. szeptember 11-e után 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások után az Egyesült Államok törvényhozása első 

ijedtségében elfogadta az úgynevezett hazafias törvényt. Ez előirányozta az USA-ban 

tartózkodó, külföldi állampolgárságú mohamedánok fokozott ellenőrzését. 

Az új szabályozás eredményeként több mint 2100 embert vettek őrizetbe, akiktől megtagadták 

a jogi védelmet, és személyazonosságukról nem adtak tájékoztatást, sőt az illetők gyakran 

145 Dr. Gubicza József- Szarvas János: Amerikai határörök idegenrendészeti felkészítése, Belügyi Szemle, 1999 
: 1. szám. 121-126. oldal 
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még saját családjukat sem értesíthették. Legtöbbjüket néhány hónap után csendben 

elengedték, másokat hosszabb ideig benntartották, illetve visszatoloncolták őket eredeti 

hazájukba. 

A hisztéria azonban nem ült el, hanem ha lehet, még fokozódott. A szakaszosan életbe lépő 

Nemzetbiztonsági Be- és Kiléptető Rendszer elsőként csak az iráni, iraki, szíriai és szudáni 

állampolgárokra vonatkozott. Nekik december 16-ig kellett jelentkezniük a 76 Bevándorlási 

és Honosítási Hivatal kirendeltség valamelyikén. Nem volt elég, ha valakinek rendben voltak 

a papírjai. A kérdések kiterjedtek a bankszámlájára, a hitelkártyáira, a vallásai szokásaira, és a 

szomszédaival, ismerőseivel kapcsolatos megfigyelésekre is. A lejárt vízummal ott-

tartózkodókat, vagy a bevándorlási szabályokat más módon megsértőket azonnal őrizetbe 

vették, ami Los Angelesben az iráni közösség utcai demonstrációjához vezetett. 

A biztonsági szakértők szerint az eljárás egyfelől logikus, másfelől viszont gyakorlatilag 

értelmetlen. Az Egyesült Államok eddig meglehetősen lazán kezelte a határain be- és kilépők 

adatait. Az érkezéskor leadott kérdőíven tartózkodási helyként elég volt feltüntetni egy hotelt, 

sőt a tisztviselők olykor annyival is beérték, hogy New York, ami tudvalevőleg egy európai 

országnak megfelelő nagyságú állam. A kérdőívről leszakított szelvényt beletűzték az 

útlevélbe, majd a kilépéskor ezt kivették. A két papír azonban a pontatlan nyilvántartásban 

gyakran nem találkozott, így olyanokról is azt gondolták, hogy Amerikában maradtak, akik a 

valóságban már régen hazautaztak. 

Másrészt a Bevándorlási és Honosítási Hivatalra jellemző módon hat hónappal az öngyilkos 

merényletek után két elkövetőt is értesítettek arról, hogy meghosszabbították a tartózkodási 

engedélyüket. Továbbra is az Egyesült Államokban van 300 ezer olyan ember, akit jogerősen 

kiutasítottak az ország területéről. 

Az országban élő mohamedánoknak és más „nemzetbiztonsági kockázatot" jelentő 

személynek a túlnyomó többsége becsületesen tanul, vagy dolgozik, és még életében nem 

látott terroristát. Akik azonban jogsértést követtek el, aligha fognak önként jelentkezni. 

Viszont, ha kisebb szabálysértés, pl. a vízum néhány héttel korábbi lejárta miatt is azonnal 

őrizetbe veszik őket, akkor valószínűtlen, hogy személyes kockázatot vállalva előállnának a 

gyanús szomszédokra vonatkozó megfigyelésekkel. A jogászok szerint minimum azt kellene 
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megígérni, hogy aki bejelentést tesz, az ellen nem intézkednek a bevándorlási szabályok 

megsértése miatt. 

A jogvédők az ellen is tiltakoznak, hogy az Egyesült Államokban - ahol más esetekben szinte 

elképzelhetetlen módon - emberek bőrszínét, rasszj egyeit, vallási szokásait veszik 

nyilvántartásba, illetve ezek alapján döntenek arról, hogy milyen kockázatot jelentenek. A 

Pentagonban megkezdték egy országos adategyesítő rendszer kiépítésének előkészületeit. Ez 

a rendszer - az elképzelések szerint - minden amerikai állampolgár minden számítógépes 

adatát egy helyre futtatná össze. Eszerint a szűrők azonnal kimutatnák, ha egy arab illetővel 

levelező személy bankszámlájára váratlanul nagyobb összeg érkezne. 

Az is vitát kavart, hogy az ott a személyazonosságot szinte kizárólagosan igazoló autóvezetői 

jogosítványon feltüntessék-e, ha gazdája külföldi állampolgár. Az amerikai jogvédők szerint 

ugyanis ez hátrányos megkülönböztetés. 

A bevándorlási rendszer kapcsán a honatyák a Bevándorlási és Honosítási Hivatalt 

beolvasztották a frissen létrehozandó belbiztonsági minisztériumba. A tervbe vett új 

határforgalmi rendszer mindenkit nyilvántartana, aki azon be- és kilép. Teljes kiépítés 2005-

ben fejeződött be, és évi 35 millió személy adatait kell befogadnia. Ez minden nemzetközi 

repülőtéren és kikötőben, valamint a kanadai és a mexikói határon lévő közúti átkelőhelyeken 

korszerű számítógépes nyilvántartást feltételez. Ehhez dollár milliárdok szükségesek, de az új 

helyzetben ez nem lehet probléma. 

Az eddiginél sokkal szigorúbb rendszer talán közelebb hozhatja az elmúlt években 

elérhetetlen messzeségbe került magyar vízummentességet. Az amerikaiak mindaddig nem 

tárgyalnak Magyarországgal a vízummentességről, amíg az illegálisan kint maradottak száma 

ilyen magas, kb. 3, 5 - 4 %. A vízummentesség a közelmúltban is több, különböző szintű 

találkozó témája volt, de konkrét megállapodás nem született. 

Budapesten úgy vélik, hogy az amerikai nyilvántartásban illegális bevándorlóként szereplő 

magyarok egy része voltaképpen csak a rendszer hibája miatt rontja a statisztikát, a 

valóságban már régen hazatért, csak a bürokrácia útvesztőiben nem találkozott össze annak a 

bizonyos szelvénynek a két fele. Egy új, átfogó nyilvántartásban végre világos lesz a kép, 
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hogy melyik országból hányan próbálják meg kijátszani az amerikai bevándorlási 

törvényeket. 

Több ország is tiltakozik az amerikaiak eljárása ellen. Indonézia felszólította állampolgárait, 

hogy a kellemetlenségeket megelőzendő, ne utazzanak Amerikába. Nemtetszését nyilvánította 

ki Banglades és Pakisztán is. 

Az egyetlen érdekes fogás egy szaúdi férfi volt, aki nem regisztráltatta magát, és ezért 

ellenőrizték a tartózkodási helyét. Kiderült, hogy egy floridai pilótaiskoíában tanult 

repülőgépet vezetni. Ez azért volt különösen gyanús, mert a szeptember 11-i merénylők 

többsége is szaúd-arábiai volt, ugyanilyen iskolában és ugyanilyen tanfolyamokra jártak, 

mielőtt a Világkereskedelmi Központ tornyaiba, illetve a Pentagonba vezették az eltérített 

utasszállítókat. Nem valószínű azonban, hogy az al-Kaida még egyszer ugyanazt a módszert 

választja. 

f j A kanadai bevándorlási szabályok jellemzése 

Kanadában a bevándorlás nem fenyegetésnek számít, hanem gazdagítja az országot. Az 

ottawai kormány évek óta érdekelt abban, hogy a kanadai jólét biztosítása érdekében képzett 

bevándorlókat hozzon az országba. Az aktuális tervek szerint a lakosság jelenlegi létszámát 

bevándorlás révén évi egy százalékkal növelni kell, azaz az évi 300 ezer fős felső határt kell 

megcélozni. 

A multikulturális társadalom 1971. óta Kanada hivatalos állami ideológiájává vált. Kanada az 

etnikai és kulturális különbségeket esélynek tekinti az ország fejlődésére, ezért főként 

kvalifikált bevándorlók befogadására törekszik. Az integrációs politika a munkaerőpiac és a 

gazdaság igényeihez igazodik. Emellett évente humanitárius okokból mintegy 30 ezer 

menekültet fogad be. 

Annak a személynek, aki Kanadába akar bevándorolni, bizonyos feltételeknek eleget kell 

tennie. A döntő feltételek többek között az iskolai végzettség, az addigi pályafutás, a biztos 

munkahely, a nyelvtudás és az esetleges kanadai kapcsolatok. Ezeket a kritériumokat 

pontozzák, és minél több pontot kap valaki, annál jobbak a kilátásai a befogadásra. Az 
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érdeklődők a kanadai bevándorlási hivatal honlapján utánanézhetnek, hogy hány pontot 

szereznének, ha bevándorlási szándékkal jelentkeznének a kanadai hatóságoknál. 

A 2002. júniusában hatályba lépett új szabályozás magasabb követelményeket támaszt a 

bevándorolni szándékozókkal szemben. A törvény értelmében legalább 75 pontot kell 

elérniük a kiválasztási rendszer lehetséges 100 pontjából. A jövőben különös jelentőséget 

fognak tulajdonítani a bevándorló személy angol és francia nyelvtudásának, és jó, ha már a 

bevándorlás előtt zsebében van az állásajánlat. Fontos szempont még a munkaerőpiachoz és a 

társadalomhoz való alkalmazkodási képesség, az úgynevezett „adaptality". Már nem létezik 

olyan lista, amelyen felsorolnák a különösen keresett szakmákat. Ezzel a változtatással a 

kanadai kormány azt szeretné elérni, hogy nagyszámú, jól képzett munkaerő jöjjön be az 

országba, akik gond nélkül képesek integrálódni, és azonnal képesek a szakmájukban 

dolgozni. 

Keresettek az olyan befektetők is, akik hajlandók pénzüket a kanadai gazdaságba fektetni. 

Ezenkívül üzleti tapasztalatokkal, valamint bizonyos mértékű vagyonnal is rendelkezniük 

kell az új állampolgároknak, és legkevesebb 400 ezer kanadai dollárt a kanadai állam 

rendelkezésére bocsátani. Kanada ezt a pénzt betétként használja és mintegy öt év múlva 

kamatmentesen visszaadja. 

A Kanadában vállalkozóként tevékenykedni kívánó bevándorlókkal szemben megkívánják, 

hogy vagyonnal, ezenkívül a befektetőkhöz hasonlóan cégvezetési tapasztalatokkal kell 

rendelkezniük, és kötelesek legalább egy teljes munkaidős munkahelyet létrehozni, amelyet 

nem tölthetnek be saját maguk, illetve családtagjuk. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy Kanadában kedvelik a bevándorlókat. A kiválasztás a 

munkaerőpiachoz igazodik és egy olyan pontrendszer révén történik, amelyet szívesen 

átvennének más politikusok is. 

A hollandok már hosszabb ideje bevándorlási célországnak tekintik magukat. A 

bevándorlóknak integrációs tanfolyamokon kell megtanulniuk, hogyan igazodjanak el az 

ország viszonyai között. 
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Svájcban akkor látják szívesen a bevándorlókat, ha előbbre viszik a társadalmat, vagy a 

gazdaságot. A bevándorlási követelményeket még mindig nagyon magasra helyezik. 

Összegezve: 

Az európai Unió tehát az európai kontinens 15 tagországának gazdasági és szociális társulása 

volt. Ennek a társulásnak küldetése a bővülés. 10 közép- és kelet-európai ország, Málta, 

Ciprus és Törökország nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Közülük 2004. május l-jén tízen 

csatlakoztak az Unióhoz. 

Az Európai Unió célkitűzései: 

• egyrészt egy szorosabb Unió alapjainak létrehozása az európai népek között, a béke 

megerősítése és törekvés a politikai egységre, 

• másrészt pedig közös fellépéssel a gazdasági és szociális fejlődés biztosítása, a belső 

piac megteremtése, illetve a szociális kohézió megerősítése. 

A tartós béke megteremtésének vágyával létrejövő európai integráció a második világháború 

után vált valósággá. 1950. május 9.-én Róbert Schuman francia külügyminiszter - Jean 

Monnet, az előkészítéssel megbízott szakértő ötlete alapján - történelmi nyilatkozatában 

javasolta Franciaország és Németország szén- és acéltermelésének egyesítését más európai 

országok felé is nyitott szervezet keretein belül. Négy ország válaszolt a felhívásra, így a hat 

ország létrehozta az első Európai Szén- és Acélközösséget. 

1957-ben a „Hatok" elhatározták, hogy közös piacot hoznak létre, és aláírják az Európai 

Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződést. 

Kilenc ország csatlakozott hozzájuk: 

• 1973-ban Anglia, Dánia és Írország, 

® 1981 -ben Görögország, 

• 1986-ban Portugália és Spanyolország, 

• 1995-ben Ausztria, Finnország és Svédország. 

Az 1992-es Maastricht! Szerződés alapján az Európai Gazdasági Közösségből három pilléren 

nyugvó Európai Unió jött létre. 
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Az első pillér - amelyet az Európai Közösségek alkottak - lehetővé tette, hogy a közösségi 

intézmények 17 területen (ezek többek között az egységes belső piac, a közlekedés, a piaci 

verseny, az egységes valuta, a munkaügy, az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a fogyasztás, 

a kutatás, a környezetvédelem, a mezőgazdaság) együtt intézzék a közös politikát a gazdasági 

és a szociális kohézió erősítése céljából. 

A második pillér lehetővé tette a tagállamok számára, hogy közösen lépjenek fel a kül- és 

biztonságpolitika terén. 

A harmadik pillér (a rendőri és bűnügyi együttműködés bűnügyi esetekben) lehetővé tette, 

hogy a 15 tagország rendőri és bírósági szervei együttműködjenek a belső biztonság 

megerősítése érdekében. 

Az 1997. október 2-án aláírt és 1999. május l-jén életbe lépett Amszterdami Szerződés 

előrelépést jelentett az állampolgárok jogainak (nevezetesen az alapvető jogok védelme) -, a 

biztonsági és igazságügyi együttműködésnek (a Schengeni Egyezmény joganyagának az 

Európai Unió hatáskörébe utalásával), a közös kül- és biztonságpolitikának (létrehozva e 

politika fő képviselői tisztségét), valamint a demokrácia megerősítésének a területén. 

A Szerződés megnövelte azon kérdések számát, ahol a tagállamok egyhangú szavazatára van 

szükség az Európai Unió Tanácsában, az Európai Parlamentnek pedig megnőtt a szerepe a 

döntéshozatalban. 

Az Amszterdami Szerződés fokozta a fogyasztók védelmét, célul tűzte ki a környezetvédelem 

tartós és alapos fejlesztését, a munkaüggyel új hatáskört rendelt az Európai Unióhoz, 

megerősítette az esélyegyenlőségre és a kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó 

szociálpolitikát. 

Az Európai Unió integrációs modelljénél fogva különbözik a többi nemzetközi szervezettől. 

Ez a modell túllép az államok közötti hagyományos együttműködésen: a tagországok 

jogköreik egy részét közösségi szintre bízták. így a nemzetközi, regionális és helyi jogkörök 

mellett létezik demokratikus és független intézményeken alapuló európai jogkör. Olyan 

területek tartoznak, ide, melyeken a közös cselekvés hatékonyabbnak bizonyul, mint az 

államok egymástól elkülönült fellépése, ez a szubszidiaritás alapelve. Ilyen területek az 

egységes belső piac, a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad áramlása, a 
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mezőgazdaság, az egységes valuta, a gazdasági és társadalmi kohézió, környezetvédelem, 

kutatás, stb. 

Az Európai Unió számára a 2004. májusi bővítés több előnnyel járt: 

• a bővítés következtében az egész európai kontinensre kiterjedt a stabilitás és a béke, és 

így elkerülhetők lesznek a volt Jugoszláviaihoz hasonló konfliktusok, 

® az integráció ösztönzi a gazdasági és kereskedelmi növekedést, mivel az egységes 

belső piac fogyasztóinak száma 380 millióról 480 millióra nőtt, 

• Európa jelentősége növekszik a világban, nevezetesen a kereskedelem terén. 

Mindamellett a sikeres bővítés elengedhetetlen feltétele a közösségi politikák és az 

intézményi működés átalakításának, valamint a 2000-ben, Nizzában megtartott kormányközi 

konferencián elhatározott reformok megvalósításának. 

Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országoknak - így többek között a 2007-ben 

csatlakozó Romániának és Bulgáriának - több feltételt kell teljesíteniük: 

• az európai identitás, tehát a földrajz, a gazdasági és kulturális hovatartozás terén, 

« az emberi és kisebbségi jogokat tiszteletben tartó demokratikus politikai rendszer 

terén, 

» a nyitott és versenyképes piacgazdaság terén, 

• a közösségi joganyag elfogadása terén, ami az Európai Unió alapját jelentő alapelvek, 

szabályok, és célkitűzések összességét jelenti, 

« a közös kereskedelmi politika, a közös vámtarifák és a közösségi vámtörvények 

alkalmazása terén. 

Az Európai Unió és a jelentkező országok együtt készítik elő a bővítést a kétoldalú, 

úgynevezett Csatlakozási Partnerség keretében, amely minden ország számára meghatározza 

azokat a legfontosabb erőfeszítéseket, amelyeket a csatlakozással járó kötelezettségek 

vállalása érdekében kell tenni meghatározott határidőkre. 

Az Európai Bizottság évente értékeli a jelentkező országok csatlakozási felkészültségének 

előrehaladását. 



138 

Az 1999. május l-jén életbe lépett Amszterdami Szerződés tehát megerősítette az Európai 

Unió szociális dimenzióját és előirányozta az új tagok csatlakozásával kapcsolatos szükséges 

reformokat. 

A bővítés elengedhetetlen feltételeként a Nizzai Szerződésnek lehetővé kell tennie a 

megfelelő intézményi működés biztosítását akkor is, amikor az Uniónak akár 30 tagja lesz. A 

Szerződés három fő irányban tervez intézményi reformokat, ezek a közösségi intézmények 

összetétele és működése, a Tanácsban folyó döntési eljárás és a megerősített 

együttműködések. A két utóbbi irány az Európai Unió három pillérét érinti. 

A tagállami ratifikációs folyamatok lezárulását követően a Nizzai Szerződés 2003. február 1-

jén lépett életbe. 

A 15 EU-tagországból 13 írta alá az 1985-ben, illetve az 1990-ben elfogadott Schengeni 

Egyezményt, amely lehetővé tette a személyek szabad mozgását ezen országok között és 

összehangolta a más országokból érkezők ellenőrzését. Nagy-Britannia és Írország nem 

kívánta megszüntetni az Európai Unión belüli határainak ellenőrzését. Görögország is aláírta 

a Schengeni Egyezményt, de mindaddig ellenőrzik határait, míg nem garantálja a 

tagországoknak, hogy kielégítő módon ellenőrzi az Európai Unió külső határain kívülről 

érkezőket. Két északi ország, Norvégia és Izland - jóllehet nem tagjai az EU-nak -

csatlakozott a Schengeni Térséghez azáltal, hogy szabad mozgást létesített Dániával, 

Svédországgal és Finnországgal. 

A schengeni térség országaiból származó személyek ellenőrzésének megszüntetését követően 

a személyazonossági okmányok bemutatása megszűnt mindazok számára, akik a belső 

határállomásokon kelnek át, legyenek akár az EU állampolgárai, akár más országok lakói. 

Néhány biztonsági ellenőrzés azonban megmaradt: 

• járőrök igazoltatnak egy 20 kilométer széles haíáimeníi sávban, az EU-n kívülre 

nyitott repülőtereken, kikötőkben és pályaudvarokon, 

• a repülőtereken a beszálláskor biztonsági ellenőrzéseken kell átesnie az utasnak, 

továbbá 

• a kiskorú gyermekeknek a térség elhagyásához engedélyre van szükségük. 
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Kivételes esetben, amikor a közrend veszélybe kerül, az érintett tagállam átmenetileg 

visszaállíthatja a rendszeres igazoltatást a határokon. 

Az EU-tagországok, valamint Svájc és Norvégia állampolgárai enyhébb ellenőrzésen esnek 

át, majd szabadon mozoghatnak a schengeni térségben. 

Az EU-n kívüli, közös listán szereplő országok állampolgárainak 3 hónapnál rövidebb 

tartózkodást engedélyező vízumot kell kérnie attól az országtól, melyen keresztül belépnek a 

schengeni térségbe. Minden tagországnak jogában áll egy általa problémásnak vélt országot 

felvétetni a közös listára. 

A vízum- mivel egységes - minden schengeni országban érvényes, de tulajdonosa köteles 

három napon belül belépési nyilatkozatot tenni azokban a tagországokban, melynek területére 

lép, vagy a határon, vagy a tagország valamelyik rendőrségi hivatalában. 

A három hónapnál hosszabb időre szóló tartózkodási engedély, vagy vízum tulajdonosa 

három hónapig szabadon mozoghat a schengeni térség országában, de tartózkodási 

jogosultságot nem szerez ezekben az államokban. 

A menedékjogért folyamodók kérelmét az az ország intézi, amelyen keresztül ezek a 

személyek az EU területére kívánnak lépni. Mivel a nemzeti jogok harmonizációja még nem 

fejeződött be, és azon ország biztonsági szintjének megítélése is változó, amelyből a menedék 

kérője, közvetlenül, vagy átutazóként érkezik, a kérvényeket tagországonként más és más 

módon bírálják el. 

A törvénytelen bevándorlás esetén annak az országnak kell gondoskodni a bevándorlóról és 

adott esetben a határra szállítását biztosítania, amelyen keresztül a bevándorló a térségbe 

érkezett. 

Az Európai Unióról szóló Amszterdami Egyezmény az első pillérbe integrálja a Schengeni 

Egyezményt. A belső határátlépésre, a külső határok ellenőrzésére, a vízumkiadásra, a 

bevándorlás szabályozására és a menedékjogra vonatkozó döntéseket ezentúl az Európai Unió 

Tanácsán ülésező miniszterek hozzák meg. 

Mivel kényes kérdésről van szó, az Amszterdami Szerződés életbe lépésétől számítva öt éves 

átmeneti időszakot irányoztak elő, amelynek során minden döntésben egyetértésre kell jutni, 
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és az Európai Bizottság ezen a területen kivételesen megosztja kezdeményező jogosultságát a 

Miniszterek Tanácsával. 

A fenti időszak végén a Miniszterek Tanácsa egyhangú szavazással dönt arról, hogy 

minősített többségre és együttes döntési folyamatra (az Európai Unió Tanácsa és az Európai 

Parlament) bízza-e a döntést a vízum, a politikai menedék vagy a bevándorlás ügyében. Az 

Európai Bizottság ekkor visszakapja a kezdeményezés kizárólagos jogát. 

A Szerződés a bírósági és büntetőügyi kérdéseket nem emeli az európai intézmények 

hatáskörébe. Ezekről továbbra is kormányközi tárgyalások során döntenek. 

Nagy-Britannia és Írország különleges státuszt kapott, ez a két ország, mivel közös utazási 

zónát alkot, dönthet úgy, hogy nem vesz részt a vízumra, a menedékjogra és a bevándorlásra 

vonatkozó intézkedések alkalmazásában. Dánia is jogot kapott a bevándorlásra és a 

menedékjogra vonatkozó intézkedésektől való elétérésre. 2000-től kezdődően Nagy-Britannia 

részt vesz a bűnüldözés területén a rendőri és a bírói együttműködésben, a kábítószerek elleni 

küzdelemben, valamint a Schengeni Információs Rendszerben. A Schengeni Titkárság az 

Európai Unió Tanácsának része lett. 

Állandó bizottság ellenőrzi a megállapodások alkalmazását a tagországokban és a Schengeni 

térség bővítésére irányuló tárgyalások előmenetelét azokban az országokban, amelyek az 

Európai Unióhoz készülnek csatlakozni. 

Magyarország a csatlakozási tárgyalásokon a Bel- és Igazságügyi Együttműködés fejezeten 

belül tárgyalt a schengeni együttműködésről és a vonatkozó joganyag átvételéről. Az Európai 

Unióhoz való csatlakozás időpontjában Magyarország nem nyerte el azonnal a teljes 

schengeni tagságot, és nem került sor az ellenőrzés megszüntetésére az Európai Unió 

tagállami és Magyarország közötti belső határszakaszokon. Ehhez egyrészt a felkészültséget 

vizsgáló átfogó szakértői ellenőrzés eredményei alapján hozott tanácsi döntés szükséges, 

másrészt kapcsolódnunk kell az egységes határellenőrzési rendszer számítógépes információs 

bázisát biztosító II. Schengeni Információs Rendszerhez, amelynek Uniós részről történő 

kifejlesztése 2005-re megtörtént. 
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g./ A letelepedés intézményének szabályozása néhány korszerű, Európai Uniós 

alkotmányban 

Az Osztrák Köztársaság szövetségi alkotmánytörvényének letelepedéssel kapcsolatos 

szabályai 

Az osztrák alaptörvény nem tartalmaz alapjogi katalógust, ehelyett egyes jogokat fogalmaz 

meg. Ezek közül több olyat is, amelyeknek az eredete még az 1867-es „Az állampolgárok 

általános jogairól szóló állami alaptörvényére vezethető vissza. Ilyenek többek között a 

törvény előtti egyenlőség, a tulajdon sérthetetlensége, a lakóhely és a foglalkozás szabad 

megválasztásának joga, a levéltitok védelme, a gyülekezési és egyesülési jog. A személyes 

szabadság részletes szabályait azonban csak egy 1988-as törvény, „A személyes szabadság 

védelméről szóló szövetségi alaptörvény" rögzíti.146 

Figyelemre méltó, hogy a lakóhely és a foglalkozás szabad megválasztásának jogát már 1867-

ben alaptörvény rögzítette. 

A 6. cikk (3) bekezdése szerint, egy állampolgárnak ott van állandó lakóhelye, ahol 

bizonyítható, vagy a körülmények alapján kivehető szándéka szerint letelepedett, annak 
147 

érdekében, hogy létérdekének központját itt teremtse meg. 

A 10. cikk (1) bekezdés 3. pontja értelmében a következő ügyekben a törvényhozás és a 

végrehajtás a Szövetség feladata: a Szövetség területére való belépés és kilépés szabályozása, 

valamint felügyelete, a ki- és bevándorlási ügyek, útlevélügyek, deportálás, eltávolítás, 

kiutasítás valamint a tranzitforgalom. 

A 7. pont szerint a külföldiek rendőrségi és lakóhely bejelentésével kapcsolatos ügyeivel 
148 

kapcsolatban a törvényhozás és végrehajtás szintén a Szövetség feladata. 

A 102. cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy az alkotmányosan megállapított hatáskör keretein 

belül közvetlenül a szövetségi hatóságok által látható el a Szövetség területére való belépés és 

az onnan történő kilépés szabályozása és felügyelete, továbbá az idegenrendészet.149 

146 Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, Szerkesztők: Trócsányi László - Badó Attila, KJK. KERSZÖV, 
2005. 21. oldal 
147 ugyanott 25. oldal, 
148 ugyanott 26. oldal, 
149 ugyanott 76. oldal 
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Az Alkotmány VI. fejezet 129/C. cikke Független Menedékügyi Tanács létrehozásáról szól. 

Meghatározza a Tanács összetételét, a tagok kinevezésével kapcsolatos szabályokat. A Tanács 

független és legfelsőbb fellebbviteli hatóságként működik. A működésével kapcsolatos 

további szabályokat szövetségi törvényben kell meghatározni.150 

A külföldi természetes személyek letelepedésre vonatkozó konkrét szabályozást az osztrák 

alkotmányban nem találtam. 

A belga alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

A Belga Királyság Alkotmánya 1831. február 7.-én született meg, az ország önállóságának 

1830-ban történő kikiáltását követően. Azóta jelentős változáson ment keresztül az 

Alkotmány, és további módosításokat látnak szükségesnek. Ez állandó vitatéma napjainkban 

is Belgiumban, de ahhoz, hogy további alkotmányreforaiokra kerülhessen sor, arra van 

szükség, hogy az ország északi és déli része abban politikai szinten meg tudjon állapodni.151 

Az alkotmány II. Cím „A belgák és jogaik" elnevezésű fejezetének 9. cikke szerint a 

honosítás a szövetségi törvényhozó hatalom jogosítványa.152 

A belga alkotmányban a külföldiek letelepedésével kapcsolatos rendelkezést nem találtam. 

A finn alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

Finnország alkotmányát 1998-ban fogadta el a parlament, gyakorlatilag egyhangú 

szavazással, és az új alkotmány 2000. március l-jén lépett hatályba. 

Az alkotmány kiemelkedő helyen, a II. fejezetében rögzíti az alapvető jogokat és 

szabadságj ogokat. 

150 ugyanott 91. oldal 
151 ugyanott 115. oldal 
152 Ugyanott 116. oldal 
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A 9. cikk (1) bekezdésének értelmében a finn állampolgárok, és a Finnország területén 

törvényesen tartózkodó külföldiek az országon belül szabadon mozoghatnak, és 

megválaszthatják lakóhelyüket.153 

Ugyanezen cikk (4) bekezdése szerint a külföldiek Finnországba való belépését és ottani 

tartózkodásukat törvény szabályozza. A külföldit nem lehet kitoloncolni, kiadni, vagy 

hazairányítani, amennyiben ott halálbüntetésnek, kínzásnak vagy emberi méltósága elleni 

eljárásnak van kitéve.154 

A külföldiek letelepedésével kapcsolatos szabályozást a finn alkotmány sem tartalmaz. 

A francia alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

A ma hatályos francia alkotmány, az V. Köztársaság Alkotmánya ténylegesen egy 
\ 

államszervezeti alkotmány, amelyet nagyon rövid időn belül fogalmaztak meg és fogadtak el. 

Az alkotmány Preambuluma az emberi jogokhoz és a nemzeti szuverenitás elveihez való 

ragaszkodás deklarálásával visszautal az 1789. évi Ember és Polgár Jogairól szóló 

Nyilatkozatra és az 1946. évi Alkotmány Preambulumában foglaltakra. Ezek a 

dokumentumok a hatályos francia alkotmány részét képezik. 

Az 1958-ban elfogadott Alkotmányt eddig 17 alkalommal módosították, ezek közül az 1993. 

novemberi módosítás a menekültek jogait rögzítette.155 

A VI. Cím 53-1. cikke értelmében a Köztársaság azokkal az európai államokkal, amelyek a 

menedékjog, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelme tekintetében 

kötelezettséget vállaltak, köthet olyan egyezményeket, amelyek meghatározzák a hozzájuk 

benyújtott menedék iránti kérelem megvizsgálását érintő hatásköröket. Ha a menedék iránti 

kérelem nem tartozik a hatáskörükbe, a Köztársaság hatóságainak joguk van menedéket adni 

mindazoknak a külföldieknek, akiket a szabadságért folytatott tevékenységük miatt üldöznek, 

illetve azoknak, akik Franciaországtól egyéb okból kérhetnek menedéket.156 

153 Ugyanott 352. oldal 
154 Ugyanott 352. oldal 
155 Ugyanott 377-378. oldal 
156,Ugyanott 391. oldal 
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A francia alkotmányban csak a menedékjoggal kapcsolatos fenti szabályozást találtam, az 

állampolgárok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó konkrét rendelkezéseket, illetve a 

külföldiek letelepedésére vonatkozó szabályozást viszont nem. 

A német alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

Németország jelenleg hatályos Alkotmánya 1949. május 24-én lépett hatályba. 

A Német Szövetségi Köztársaság alkotmányának I. fejezete tartalmazza az alapjogokat, tehát 

az állampolgári és emberi jogi katalógust.157 

E fejezetnek a l l . cikke a mozgás szabadságával foglalkozik. Az (1) bekezdés szerint minden 

német az egész szövetségi területen szabadon mozoghat. 

E jogok korlátozása csak törvényben, vagy törvény alapján lehetséges az alábbi esetekben: 
\ 

® amikor nincsenek meg a kellő életfeltételek, 

« ha a közösség számára ebből külön terhek származnak, 

® ha az a szövetség, vagy valamely tartomány szabad és demokratikus alaprendjét 

fenyegető veszély elhárítása, járvány elleni harc, természeti katasztrófa, vagy más 

különlegesen súlyos szerencsétlenség, továbbá büntetendő cselekmények megelőzése 

érdekében szükséges. 

Ugyanezen fejezet 12. cikke a foglalkozás szabadságával kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti. 

Eszerint minden németnek joga van arra, hogy foglalkozását, munkahelyét és képzési helyét 

szabadon megválassza. A foglalkozás gyakorlását tőrvényben, vagy törvény alapján lehet 

szabályozni. 

Egyik cikk sem szól a külföldieknek, vagy külföldiek meghatározott csoportjának mozgáshoz 

és foglalkozáshoz való szabadságáról.158 

A 16. cikk az állampolgárságtól való megfosztásra és a kiadatásra, a 16/A. cikk pedig a 

menedékjogra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 

A menedékjoggal kapcsolatban kinyilvánítja, hogy a politikai üldözöttek menedékjogot 

élveznek, kivéve azok, akik az Európai Közösség egy tagállamából vagy egy olyan harmadik 

157 Ugyanott 723. oldal 
15? Ugyanott 728. oldal 
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államból menekülnek, ahol biztosított a Menekültek Jogállásáról Szóló Egyezmény, illetve az 

Emberi Jogok és Alapvető Szabadságjogok Védelméről Szóló Konvenció alkalmazása. 

Törvény határozza meg azokat az Európai Közösségen kívüli államokat, amelyeknek 

állampolgárai politikai üldöztetésük miatt menedékjogot élveznek.159 

A 73. cikk a szövetség kizárólagos törvényhozói jogába tartozó ügyeket ismerteti. Ezek között 

szerepel a szabad mozgás, az útlevélügy, a be- és kivándorlás és a kiadatás szabályozása.160 

Eszerint a bevándorlással kapcsolatos jogszabályok megalkotása a szövetség kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

A XI. fejezet 116. cikke a német állampolgárság meghatározását tartalmazza. Ennek 

értelmében német az, aki német állampolgárságú áttelepített vagy mint menekült, illetve 

kényszeráttelepített a német néphez tartozik, úgyszintén, akinél házastársa vagy leszármazója 

az 1937. december 31-i állapotnak megfelelő német birodalmi területen ilyenként elismerést 

nyernek. Azok a volt német állampolgárok, akiknek az állampolgárságát 1933. január 30.-a és 

1945. május 8.-a között politikai, faji, vallási okokból megvonták, továbbá az ő leszármazóik, 

kérelmükre újból állampolgárságot nyernek. Őket úgy kell tekinteni, mintha az 

állampolgárságuk nem szűnt volna meg, amennyiben 1945. május 8.-a után lakóhelyüket 

Németországba helyezték át, és ellenkező akaratukat nem juttatták kifejezésre.161 

A 19. cikk a menekültekkel és kényszeráttelepítettekkel kapcsolatos szabályokat rögzíti. E 

cikk értelmében a menekültek és kényszeráttelepítettek ügyei tekintetében, különösen, ami 

azok egyes tartományok között történő elosztását Illeti, a szövetségi törvényben történő 

szabályozás megtörténtéig, a szövetségi kormány a Szövetségi Tanács jóváhagyásával 

törvényerejű rendeleteket bocsáthat ki. Egyes esetekben a szövetségi kormány egyedi 

utasítások kibocsátására is felhatalmazható. Az utasításokat a legfelsőbb tartományi 

hatóságokhoz kell intézni, amennyiben a késedelem nem fenyeget veszéllyel162 

159 Ugyanott 730. oldal 
160 Ugyanott 745. oldal 
161 Ugyanott 771. oldal 
162 Ugyanott 772. oldal 
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A holland alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

Az Olasz Köztársaság a II. világháborút követően 1946. június 18.-án jött létre. Az 

alkotmányt 1947. december 11-én fogadták el és 1948. január l-jén lépett hatályba. Az 

alkotmány széles körben biztosítja az emberi jogokat. 

Az alkotmány Alapelvek fejezetének 10. cikke szerint az olasz jogrendszer alkalmazkodik a 

nemzetközi jog általánosan elismert szabályaihoz. Ennek megfelelően a külföldiek jogi 

helyzetét a nemzetközi egyezményeknek és szabályoknak megfelelően törvény szabályozza. 

A (3) bekezdés értelmében az a külföldi, akit saját hazájában meggátoltak az olasz 

alkotmányban biztosított szabadságjogok gyakorlásában, a törvény által meghatározott 

feltételek mellett az Olasz Köztársaság területén menedékjogot élvez. 

Külföldi politikai bűncselekmény elkövetése miatt nem adható ki, erről a (4) bekezdés 

rendelkezik. 

Az állampolgárok jogai és kötelezettségei című rész 16. cikke az állampolgárok szabad 

mozgását szabályozza. Eszerint minden állampolgár szabadon mozoghat és tartózkodhat az 

ország területének bármely részén, kivéve a törvény által biztonsági, vagy egészségügyi okok 

miatt általánosan megjelölt területeket. Politikai okok miatt nem alkalmazható semmilyen 

korlátozás. Az Olasz Köztársaság területét minden állampolgár szabadon elhagyhatja, és oda 

szabadon visszatérhet, kivéve a törvényben meghatározott eseteket.164 

A külföldi állampolgárok olaszországi letelepedésére vonatkozó szabályozást az olasz 

alkotmányban sem találtam. 

A svájci alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

Az alkotmány 43. cikk (4) bekezdése értelmében a letelepült svájci állampolgár lakóhelyén 

élvezi a kantoni állampolgárok valamennyi jogát és ezzel együtt a községi polgárok 

valamennyi jogát is. 

163 Ugyanott 786. oldal 
164 Ugyanott 787. oldal 
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A 44. cikk a svájci állampolgárság megszerzésére, és a honosítottak jogaira vonatkozó 

szabályokat rögzíti.163 

A külföldiekre vonatkozó rendelkezéseket az alkotmány 69/C. cikke tartalmazza. Ennek 

értelmében a külföldiek ki- és beutazásáról, tartózkodásáról és letelepedéséről szóló 

törvényhozás joga a Szövetséget illeti. A tartózkodásról és a letelepedésről a szövetségi jog 

alapján a kantonok döntenek. 

A végső döntés joga azonban a Szövetséget illeti: 

• a huzamosabb idejű tartózkodások, a letelepedések kantoni engedélyezésével és az 

átmeneti engedélyekkel, 

« a letelepedési egyezmények megsértésével, 

• a Szövetség területéről való kantoni kiutasításokkal, és 

• a menedékj og megtagadásával kapcsolatos ügyekben.166 

A görög alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

Görögország hatályos alkotmánya 1975. június 11-én lépett hatályba. Ezt az alkotmány azóta 

többször módosították, többek között a mozgásszabadságra vonatkozó szabályok is 

módosultak. 

Az alkotmány Második főrészében az Egyéni és szociális jogok fejezet 5. cikk (2) bekezdése 

szerint a görög területeken élők nemzetiségükre, fajukra, nyelvükre, vallási vagy politikai 

felfogásukra tekintet nélkül életük, becsületük és szabadságuk feltétlen védelmét élvezik. 

Kivételt csak azok képeznek, akikre vonatkozóan a nemzetközi jog más szabályozást 

tartalmaz. Tilos azoknak a külföldieknek a kiadatása, akiket szabadságharcuk miatt 

üldöznek.167 

A külföldiek letelepedésére és tartózkodására vonatkozó szabályt a görög alkotmányban nem 

találtam. 

165 Dr. Hegedűs Éva: A Svájci Államszövetség alkotmánya, In.: Nyugat Európa alkotmányai, Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988. 444-445. oldal 

166 Ugyanott 448. oldal 
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A holland alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

A holland alkotmányozás szempontjából az 1983-as év kiemelkedő jelentőségű volt. Ekkor 

történt meg az emberi jogok katalógusának kiszélesítése, de a holland alkotmány 

módosításának szükségessége napjainkban is fontos kérdés.168 

A Holland Királyság Alkotmánya I. fejezetében foglalkozik az alapjogokkal. Mindjárt a 2. 

cikkben megtaláljuk a külföldiekre vonatkozó szabályt. Eszerint a külföldiek beengedését és 

kiutasítását törvény szabályozza.169 

Az Ötödik fejezet 97. cikk szerint minden holland állampolgár, akinek arra módja van, köteles 

az állam függetlenségének megőrzésében és felségterületének megvédésében közreműködni. 

Ez a kötelezettség Hollandia letelepült, nem holland állampolgárságú lakóit is terheli.170 

A Hetedik fejezet 130. cikk értelmében a Hollandiában letelepedett nem holland 

állampolgárok, amennyiben megfelelnek legalább azoknak a feltételeknek, amelyek a 

letelepült holland állampolgárok tekintetében érvényesülnek, részt vehetnek a községi tanácsi 

választásokon, és községi tanácstaggá is megválaszthatok.171 

Ezeket a külföldiekkel kapcsolatos szabályokat találtam a holland alkotmányban, de a 

letelepedési engedéllyel élő külföldiek jogaira, illetve más, a letelepedettekre vonatkozó 

rendelkezést az alkotmányban nem találtam. 

A portugál alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

Portugáliában 1974. után demokratikus hatalomátvétel történt és 1975-ben létrejött az 

alkotmányozó nemzetgyűlés, amely 1976-ban elfogadta a ma is hatályos portugál alkotmányt. 

Az alkotmány az alapvető jogok, és kötelezettségek között általános elvként rögzíti, hogy 

azok a külföldiek és hontalanok, akik ideiglenesen vagy tartósan Portugáliában élnek, 

168 Ugyanott 462. oldal 
169 Ugyanott 463. oldal 
17U Ugyanott 474. oldal 
171 Ugyanott 478. oldal 
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ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint a portugál állampolgárok. 

Kivételt képeznek e jogok és kötelezettségek alól azok a politikai jogok, illetve azon 

köztisztségek gyakorlásának joga, amelyek alapvetően nem szakmai jellegűek, és azok a 

jogok és kötelezettségek, amelyek gyakorlását az Alkotmány vagy a törvény kizárólag 

portugál állampolgárok számára tart fenn. 

Ha a kölcsönösség elve érvényesül, akkor a törvény szavazati jogot biztosíthat az Európai 

Unió tagországainak Portugáliában élő polgárai részére, valamint lehetővé teszi számukra, 

hogy az Európai Parlament tagjai közé választhatók legyenek.172 

Az alkotmány 33. cikke foglalkozik a kiutasítás, kiadatás és a menedékjog szabályozásával. A 

6. pont értelmében a kiadatásról és kiutasításról szóló döntést csak bírói szerv hozhatja meg. 

A 7-8. pont szerint a menedékjogot azoknak a külföldieknek és hontalanoknak biztosítják, 

akiket a demokrácia, a társadalmi és a nemzeti szabadság, a népek közötti béke, az ember 

szabadságának és jogainak érdekében kifejtett tevékenysége miatt üldöznek. A politikai 

menekültek jogállását külön törvény határozza meg.173 

A spanyol alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

Spanyolország hatályos alkotmányának tervezetét a Képviselőház 1978. július 21-én fogadta 

el, majd ezt népszavazás megerősítette és december 29-én hatályba is lépett. A legutóbbi 

módosítás 1992.-ben volt. 

Az alkotmány az Első Cím Alapvető jogok és kötelességek részében található „A spanyolok 

és a külföldiek" elnevezésű fejezet. Ennek megfelelően a külföldieket Spanyolországban a 

szerződésekben és a törvényben meghatározott feltételek szerint megilletik a 

közszabadságok.174 

A külföldiekre letelepedésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket a spanyol alkotmány sem 

tartalmaz. 

172 Ugyanott 821. oldal 
173 Ugyanott 828. oldal 
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A holland alkotmány letelepedéssel kapcsolatos szabályai 

A Török Köztársaság Alkotmányának II. részében találhatók meg az alapvető jogokra és 

kötelezettségekre vonatkozó szabályok. Ennek V. címe foglalkozik a külföldiek jogállásával. 

Eszerint a külföldiek alapvető jogait és szabadságjogait a törvény a nemzetközi joggal 
• 175 összeegyeztethető módon korlátozhatja. 

Az alkotmány 23. cikke szabályozza a szabad lakhelyválasztás és a mozgásszabadság jogát. 

Ennek értelmében mindenki szabadon választhatja meg lakhelyét, és joga van a szabad 

mozgásra. 

A törvény korlátozhatja a lakhely szabad megválasztásának jogát, de csak bűncselekmények 

megelőzése, a társadalmi, gazdasági fejlődés elősegítése, az egészséges és rendezett 

településfejlesztés megvalósítása, és a köztulajdon védelme céljából. 

A mozgásszabadság korlátozására csak bűncselekmények kivizsgálása és üldözése, illetve 

bűncselekmények elkövetésének megelőzése céljából van lehetőség. 

Az állampolgár azon joga, hogy az országot elhagyja korlátozható az ország gazdasági 

helyzete, állampolgári kötelességek miatt, valamint bűncselekmények felderítése és üldözése 

céljából.176 

Az európai uniós alkotmányok letelepedési szabályait vizsgálva megállapítható, hogy az 

alapvető jogok érvényesülésére szinte minden állam megkülönböztetett figyelmet fordít. A 

garanciáknak differenciált rendszerét építették ki az alkotmányokban, és az általános és 

különös szabályok biztosítják a jogok realizálását. 

Az egyén jogai között fontos szerepet kap az ország területén való szabad mozgás, és a 

lakhely szabad megválasztásának joga. Ide tartozik az ország területének szabad elhagyásához 

és az oda történő visszatérésnek a joga is. A török alkotmány e tekintetben több korlátozást 

ismer, így a bűncselekmények megelőzése, a társadalmi gazdasági fejlődés elősegítése, az 

egységes és rendezett településfejlesztés megvalósítása és a köztulajdon védelme érdekében a 

szabad lakhely-niegválasztás korlátozható. Hasonló korlátokkal találkozunk ugyanezen 

alkotmány mozgásszabadságot korlátozó rendelkezései között is, ugyanis a mozgásszabadság 

bűncselekmények kivizsgálása, üldözése, és bűncselekmények elkövetésének 

175 Dr. Hegedűs Éva: A Török Köztársaság alkotmánya, In.: Nyugat-Európa legújabb alkotmányai, Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 387. oldal 

176 Ugyanott 390. oldal 
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megakadályozása céljából korlátozható. A török alkotmány az állampolgároknak az ország 

szabad elhagyására vonatkozó jogát is korlátozhatja. Az ország gazdasági helyzete, 

állampolgári kötelezettségeinek teljesítése miatt, valamint bűncselekmények felderítése és 

üldözése céljából e jog korlátozható.177 

Leszögezhetjük, hogy a magyar alkotmány is hasonlóan szabályozza az állampolgárok szabad 

mozgását és lakhelye szabad megválasztásának jogát E tekintetben tehát az ismertetett 

alkotmányokhoz képest a magyar alkotmány szabályozása nincs lemaradásban. 

A polgári alkotmányosság feltételezi bizonyos általános elvek érvényesülését, így többek 

között a törvények uralmát, az állampolgárok egyenjogúságát és az emberi jogok 

érvényesülését. Ezeket az alapvető elveket a polgári demokráciákban egy alaptörvényben, az 

alkotmányban rögzítik, és érvényesülésükhöz garanciákat biztosítanak. Ezek az elvek nem 

maradnak meg az alkotmány keretei között, áthatják az államszervezet felépítését és 

működését, a jogrendszert és a jogalkotást, illetve a jogalkalmazást. 

Mivel a bevándorláshoz és a menedékhez való jog az emberi és állampolgári jogokkal mutat 

szoros kapcsolatot, elsőként az ezekre vonatkozó szabályokat is az alkotmányokban célszerű 

keresni. Mint láttuk, az alkotmányok azonban nem mindig tartalmaznak a menedékjogra és a 

bevándorlásra vonatkozó alapelveket és szabályokat. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az 

alkotmányok keletkezésekor ezeknek a jogoknak az alkotmányban való rögzítését nem 

tartották elengedhetetlennek. A belga, a luxemburgi és az USA-alkotmányban a 

menedékjogra vonatkozó szabályok nem is találhatók meg. A később született alkotmányok is 

csak általában a menedéknyújtás elveit fogalmazzák meg, és esetleg a mozgásszabadság 

biztosítását garantálják. 

A görög és a portugál alkotmány tiltja például azok kiadatását, akiket szabadságharcuk miatt 

üldöznek. 

A Francia Köztársaság alkotmánya deklarálja, hogy Franciaországban menedékjogot kapnak 

azok, akiket a szabadságért folytatott küzdelmük miatt üldöznek. 

A holland és a spanyol alkotmány még a menedéknyújtás elveit sem tartalmazza, ezek 

szabályozását külön tőrvénybe utalják. 

177 Dr. Tóth Károly: Az alapvető jogok szabályozása az új alkotmányokban, In.: Nyugat-Európa legújabb 
alkotmányai, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 73. és 80. oldal 
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A felsorolt példák azonban nem azt jelentik, hogy a menedékjog és a letelepedés joga a 

" polgári demokráciákban nem rendelkezik megfelelő alkotmányos alapokkal E jogok az adott 

állam politikai, jogi és erkölcsi rendszerében szilárd alapokkal rendelkeznek. Nem szabad 

azonban megfeledkeznünk arról, hogy a menedékjog és a letelepedés joga elsősorban politikai 

illetve gazdasági, és csak másodsorban jogi kérdés. A menekülők és az elvándorlók áramlását 

általában nem a jogi lehetőségek befolyásolják, hanem mindig az azon hely iránti igény, 

amely a meglevőnél jobb életlehetőségeket, tehát védelmet kínál Az okok azonban mindig 

egyénileg kerülnek értékelésre. Van, akinél a gazdasági megfontolások kerülnek előtérbe, és 

van, akinél az üldöztetéssel szemben nyújtható konkrét védelem, esetleg még abban az 

esetben is, ha a védelmet nyújtó országban a gazdasági körülmények rosszabbak, mint a saját 

hazájában. A menekülés oka mindig valamely hatalom és az egyén között létrejött 

konfliktushelyzet, amelyben az egyén úgy érzi, hogy már nem élvezi a hatalom által 

biztosított védelmet. 

A menekülést kiváltó okok azonban mindig a politikában gyökereznek. Romániában például 

1985. után a diktatúra fokozódása közvetlenül menekülési helyzetet teremtett. Az emberek a 

nemzetiségi megkülönböztetések hatására bizonytalannak érezték a jövőjüket, és elsősorban a 

gyermekeik jövőjét, mert például nem abba az iskolába járathatták őket, amelyikbe akarták, 

illetve nem tanulhattak anyanyelvükön. A munkahelyeken is hátrányba kerültek a román 

nemzetiségűekhez képest, akár a fizetés, akár a betöltött, vagy betöltendő munkakör 

tekintetében. Emiatt sokan a letelepedés kérelmezését választották, majd 1987-től kezdődően 

tömegesen jöttek át a „zöldhatáron" Magyarországra és helyzetük évekig rendezetlen volt a 

jogi szabályozás hiánya miatt. Ebben az időben még nem volt a menekültekre vonatkozó 

szabályozás a magyar jogban, és a letelepedésre vonatkozó szabályok sem feleltek meg a kor 

akkori követelményeinek sem. Előbb azonban a rájuk vonatkozó politikai döntésnek kellett 

megszületnie, és csak ezt követően jöhetett létre az ennek megfelelő jogi szabályozás. 

A politika tehát nemcsak a menekülést kiváltó okok között jelenik meg, hanem a befogadó 

ország által történő befogadásánál, illetve a befogadás megtagadásánál is. Az állami döntés 

politikai feszültségek, konfliktus-helyzetek kialakulásához vezethet. A Romániából érkező 

magyar nemzetiségűek kezdetben az ország lakosságának a szimpátiáját váltották ki, később 

azonban ez a szimpátia rohamosan csökkent. 
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A megoldás mindenképpen az kell, hogy legyen, hogy a szomszédos országokban élő magyar 

nemzetiségűek számára is biztosítani kell a diszkriminációtól mentes, alapvető emberi és 

állampolgári jogokat, ezáltal szülőhelyükön fogják megtalálni a normális és biztonságos 

létükhöz szükséges körülményeket. 



154 

5. fejezet: A letelepedés szabályozása a hatályos idegenrendészeti jogszabályokban 

a/ A vonatkozó szabályozás szerkezete: 

Alkotmány 

A rendszerváltást követően a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

nyomán és annak szellemében fogadta el az országgyűlés az 1989. évi XXXI. törvényt, amely 

Alkotmányunk átfogó módosítása volt. Ennek alapján a hatályos Alkotmányunk a szabad 

mozgást, mint alapvető jogot határozza meg a következők szerint: 

„Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén - törvényben meghatározott 

esetek kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának 

joga, beleértve a lakóhely vagy az ország elhagyásához való jogot is. 

A Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit csak a törvénynek megfelelően 

hozott határozat alapján lehet kiutasítani."178 

Ugyanezen paragrafus rögzíti, hogy az utazási és letelepedési szabadságról szóló törvény 

elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges, 

amely jelzi ezeknek a törvényeknek a fontosságát és a jogszabályi hierarchiában elfoglalt 

helyét.179 

A törvény indoklása szerint a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának 

joga magában foglalja a lakóhelyhez való jog mellett az ország elhagyásához való jogot is. A 

Magyar Köztársaság területén legálisan tartózkodó magyar állampolgárok és érvényes úti 

okmányokkal rendelkező külföldiek jogosultak lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük 

belátásuknak megfelelő megválasztására, ebben ők nem korlátozhatók. Ez a személyes 

szabadságjog magában foglalja a szabad mozgás, a tartózkodási hely szabad megválasztása és 

a lakóhely szabad megválasztása mellett a letelepedési szabadságot is, továbbá az ország 

területének elhagyásához és az oda való visszatéréshez való jogot is. 

Az Alkotmány alapvető, a magyar állampolgárokat és a külföldieket egyaránt megillető 

emberi jogként rögzíti a mozgásszabadságot. Ez alól csak azok a személyek képeznek 

178 1949. évi XX. törvény, 58.§. (l)-(2) bekezdés 
179 ugyanott (3) bekezdés 



155 

kivételt, akik nem törvényesen, tehát megfelelő úti okmányok, anyagi fedezet, vagy engedély 

•nélkül tartózkodnak Magyarország területén. 

A Magyarországon tartózkodó külföldiek mozgásszabadsága azonban természetesen 

korlátozottabban érvényesül, mint a magyar állampolgároké. A magyar állampolgár 

külföldről bármikor hazatérhet, őt a Magyar Köztársaság területéről nem lehet kiutasítani. 

Kiadatásának is csak akkor van helye, ha a kiadni kért személy más országnak is 

állampolgára, és állandó lakhelye is külföldön van. 

A Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit ki lehet utasítani, de csak a 

törvénynek megfelelően hozott határozat alapján. A Btk. szerint azt a nem magyar 

állampolgár elkövetőt, akinek az országban tartózkodása nem kívánatos, Magyarország 

területéről ki kell utasítani.180 A kiutasított külföldi köteles az ország területét elhagyni és oda 

csak külön engedéllyel térhet vissza. A kiutasítás bármely főbüntetés mellett alkalmazható, de 

alkalmazható főbüntetés nélkül, önállóan is. A Magyarországon tartózkodó külföldi, külföldi 

állam megkeresésére büntetőeljárás lefolytatása, szabadságvesztés büntetés, illetve 

szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából kiadható. 

A Magyar Köztársaság területén törvényesen tartózkodó külföldit tehát megilleti a szabad 

mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga és az utazás szabadsága. A 

külföldi - hasonlóan a magyar állampolgárokhoz - magyarországi tartózkodása alatt köteles a 

Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét tiszteletben tartani, a jogszabályokat betartani és a 

magyar hatóságok intézkedéseinek eleget tenni. 

181 • 

Hatályos Alkotmányunk megfogalmazza diszkrimináció tilalmát is. Eszerint a Magyar 

Köztársaság területén tartózkodó személyek számára biztosítottak az emberi, illetve az 

állampolgári jogok. E tekintetben bármely szempont, például faj, szín, nyelv, nemzet szerinti 

megkülönböztetés tilos. A törvény bünteti az embereknek bármilyen hátrányos 

megkülönböztetését. 

Emellett a Magyar Köztársaság az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó 

intézkedésekkel segíti a jogegyenlőség megvalósulását. 

180 1978. évi IV. törvény, 61.§. 
181 1949. évi XX. törvény 70/A,§ 
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Az ENSZ keretében, New Yorkban, 1965. december 21.-én fogadták el a faji 

>megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt, 

melynek kihirdetéséről az 1969. évi 8. számú törvényerejű rendelet rendelkezett. 

Az egyezmény - egyebek mellett - abból indul ki, hogy a faji megkülönböztetésen alapuló 

minden felsőbbrendűségi elv tudományos szempontból hamis, erkölcsi szempontból 

elítélendő, társadalmi szempontból pedig igazságtalan, illetve veszélyes, és, hogy a faji 

megkülönböztetésnek sehol, semmiféle igazolása nem lehetséges. 

Faji megkülönböztetésnek minősül minden olyan különbségtétel, amelynek alapja a faj, a 

szín, a leszármazás, a nemzetiségi, vagy etnikai származás, és amelynek célja, vagy 

eredménye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális téren, vagy a közélet bármely más terén 

az emberi jogok és szabadságjogok elismerésének, és gyakorlásának megsemmisítése, vagy 

csorbítása. 

Az Alkotmány fenti rendelkezése megfelel a New York-i Egyezmény előírásainak, és az 

Egyezményhez való csatlakozásunk által vállaltaknak. 

b./ A letelepedési eljárás intézményei és szabályozásuk a hatályos jogszabályok tükrében 

A letelepedésre vonatkozó hatályos szabályokat a 2001. évi XXXIX. sz. törvény, a 170/2001. 

(IX.26.) sz. Kormányrendelet és a 25/2001. (XI.21.) sz. Belügyminiszteri rendelet 

tartalmazza. A szabályozás nagyon sok hasonlóságot mutat a korábbi szabályozással, az 

eltéréseket az Európai Unióhoz való csatlakozásunk indokolja. A jogszabályoknak egy része 

2002. január l-jén lépett hatályba, vannak azonban olyan szabályok, amelyek csak az Európai 

Unióhoz való csatlakozásunk után lépnek életbe. Ezek a szabályok már minden 

vonatkozásban megfelelnek az Európai Unió követelményeinek. 

Az idegenrendészeti tevékenységgel kapcsolatos szabályozás tekintetében meg kell még 

említeni az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. számú törvényt 

(Áe.), amely a 3.§. (6) bekezdés f. pontjában, a tárgyi hatály szabályozásakor említi az 

idegenrendészeti és menedékjogi eljárást. Ezen eljárások esetén az Áe. szabályait csak akkor 

kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Tehát itt az Áe. szabályai csak 

kiegészítő jelleggel alkalmazandók, és az Áe. ezekben az esetekben másodlagos jogforrásként 

jelenik meg. 
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A letelepedés az a cselekvés, tény, hogy valaki valamely helységet állandó lakóhelyül választ 

és ott kezd lakni. 

Nálunk 1990-ig a letelepedés, 1990 és 2002 között pedig a bevándorlás kifejezést használták a 

jogszabályok. A 2002. január l-jén hatályba lépett jogszabályok újból a letelepedés kifejezést 

alkalmazzák. Ez a letelepedési engedély nem csak elnevezésében tér el a bevándorlási 

engedélytől, hanem tartalmában is jelentős változást hozott. Az elnevezés megváltoztatására a 

közösségi normák és terminológiák átvétele érdekében volt szükség. 

A korábbi magyar Idegenrendészeti törvény bevándorlás intézménye ugyanis nemzetközi 

összehasonlításban is igen sajátos és szinte egyedülálló volt. 

A 2001. évi XXXIX. számú törvény Indoklása szerint a tagállamok szabályozásában 

megtalálható a hosszú távú tartózkodás intézménye, néhány tagállam jogában ez határidő 

nélküli tartózkodásra is jogosít. Egyetlen tagállamban sem találunk azonban arra példát, hogy 

olyan széleskörű jogosítványokkal rendelkeznek az engedélyesek, mint a magyarországi 

bevándoroltak. Nálunk ugyanis a bevándoroltak jogai és kötelezettségei szinte teljes 

egészében azonosak a magyar állampolgárok jogaival és kötelezettségeivel. Ennek az az oka, 

hogy a Magyarországra bevándorlók túlnyomó többsége, mintegy 80 %-a a környező 

országokban élő magyar nemzetiségűek közül került, illetve kerül ki. Ezeknek a 

külföldieknek azonban a hosszabb távú célja a magyar állampolgárság megszerzése, amit a 

hatályos állampolgársági törvény is figyelembe vesz, ugyanis kedvezményes honosítási 

szabályok vonatkoznak rájuk. A kérelem engedélyezésétől számított egy év múlva már 

kérelmezhetik a magyar állampolgárságot. 

A letelepedési engedély a beutazásra és tartózkodásra jogosító engedélynek az a sajátos 

típusa, amely életvitelszerű, folyamatos és határozatlan idejű magyarországi tartózkodásra 

jogosít. A letelepedési engedéllyel rendelkező külföldit megilletik a tartózkodási engedéllyel 

rendelkezők külön jogszabályok szerinti jogosultságai is. 
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A letelepedési eljárás ügymenet modellje 

Az iratkezelés szervezete: 

A központi és a területi idegenrendészeti szerveknél az iratkezelést vegyes iratkezelési 

szervezettel látták el. A hivatal szervezetei az iratkezelés fázisait önállóan végzik, a nem 

selejtezhető, maradandó értékű iratok őrzése és levéltárba adása központilag történik. A 

hálózati formában működő számítógépes iratkezelés is vegyes rendszerben történik. 

Az ügykezelés feladatait a feladatkör, az iratforgalom nagysága alapján az ügykezelési 

csoport, illetve az önálló ügykezelő, vagy több munkafolyamatot ellátó, ügykezeléssel 

megbízott személy végzi. Az iktatás számítógépes eljárással, alszámos rendszerben történik. 

A letelepedési engedélyezési eljárás a külföldi ügyfél jövőbeni magyarországi lakóhelye 

szerint illetékes területi idegenrendészeti szervnél, a személyesen jelenlévő ügyfél kérelmére, 

az ügyfél által kitöltött „Letelepedési kérelem" formanyomtatvány átadásával indul meg. 

Az eljárás menete: 

A kérelem átvételekor, a szükséges személyazonosítást követően az ügyfélfogadó ellenőrzi a 

nyomtatvány pontos kitöltését, és a jogszabályban meghatározott mellékletek meglétét. Ezt 

követően az átvételről igazolást állít ki. 

Amennyiben a kérelem hiánytalan, az iratot továbbítja az ügykezeléshez. Ha hiányos a 

kérelem, akkor hiánypótlási felhívás kerül kibocsátásra. 

Ezt követően a kérelmezőt ellenőrzik a központi idegenrendészeti nyilvántartás „T", „R", és 

„JESZ" adattáraiban, majd az iratanyag rendezése, dossziézása következik, illetve a 

jogszabályban meghatározott adatokat továbbítják a központi adatkezelő szervhez, tehát a 

letelepedési engedélyt kérő külföldi adatait a nyilvántartásba bedolgozzák. 

Ezután az ügyirat az ügyintézőhöz kerül, aki a keletkezett iratokat ellenőrzi, ha szükséges 

hiánypótlási felhívást bocsát ki. A hiánypótlás beérkezése után az iratanyagot a 

szakhatóságokhoz (rendőrség, Nemzetbiztonsági Hivatal) küldik meg véleményezésre. Az 

iratanyag visszaérkezése után következik a tényállás tisztázása és a döntés meghozatala, a 

szakhatóságok véleményének figyelembe vételével. A döntés lehet engedélyezés, elutasítás, 

de meg lehet szüntetni, és fel lehet függeszteni az eljárást. A döntés - tehát a határozat 
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meghozatala - után, annak eredményét a jogszabályban meghatározott központi adatkezelő 

„ szervhez kell továbbítani. 

Engedélyezés esetén a területi idegenrendészeti hatóság tartózkodási jogosultságot igazoló 

okmányt állít ki, és végül bejegyzik a külföldi útlevelébe a letelepedési jogosultságot. 

Engedélyezés esetén a külföldi egyúttal a lakcímbejelentési kötelezettségének is eleget tesz. 

Elutasítás esetén, ha a kérelmező nem élt jogorvoslati kérelemmel, akkor az ügyirat-kezelési 

szabályzat szerint le keli zárni az anyagot, és irattárba kell helyezni. 

Ha a kérelmező jogorvoslati kérelmet nyújtott be, akkor az adat központi adatkezelő szervhez 

való továbbításával együtt az ügyiratot fel kell terjeszteni a Központi Idegenrendészeti 

hatósághoz, tehát a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz. A Hivatal folytatja az 

eljárást, ha szükséges hiánypótlásra szólít fel, esetleg megkeresi a szakhatóságokat, és végül 

döntést hoz. A döntését közli a kérelmezővel, illetve a jogosultakkal, és az iratanyagot 

visszaküldi a területi szervhez. A döntés eredményét közli a központi adatkezelő szervvel is. 

Bírósági jogorvoslat esetén az idegenrendészeti hatóság érdemi nyilatkozatot készít, és az 

anyagot az eljárásra illetékes bírósághoz továbbítja. A bírósági döntést és a döntés közlését 

követően további jogorvoslati út hiányában az ügyirat-kezelési szabályoknak megfelelően 

lezárásra kerül az anyag, majd ezt követően irattárba helyezik. 

Ha a letelepedési kérelem érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben 

az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, az idegenrendészeti szerv az eljárást felfüggeszti. 

Ha emiatt a kérelmező nem él jogorvoslattal, akkor az ügyirat az iratkezelési szabályzat 

szerint lezárásra kerül, és iratárba helyezik. Az akadály megszűnését követően folytatódik az 

eljárás. Az eljárás folytatása esetén a döntés lehet elutasító és engedélyező döntés. Mindként 

esetben az előzőekben ismertetett, az engedélyezéshez, vagy elutasításhoz leírt ügymenet 

történik. 

A letelepedési vagy bevándorlási engedély visszavonása esetén az eljárás ügymenete ugyanaz, 

mint az első fokú eljárás lefolytatása során. Az ügyfél a döntésbe belenyugodhat, vagy élhet 

jogorvoslati jogával. A jogorvoslati eljárás az előzőekben ismertetettek szerint zajlik. 
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A letelepedett vagy bevándorolt jogálláshoz kapcsolódó eljárások: 

• Gyermek születése tényének bejelentése: a letelepedett vagy bevándorolt köteles az 

első fokon eljáró hatóságnál bejelenteni a gyermek születésének tényét. A gyermek 

adatait a központi idegenrendészeti nyilvántartás felé az első fokú idegenrendészeti 

hatóság jelenti. 

» A bevándorolt illetve letelepedett külföldit kérelmére a területi idegenrendészeti 

hatóság úti okmánnyal láthatja el. Az úti okmány kiadása iránti kérelem elutasítása 

miatt jogorvoslatnak az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény 

alapján van helye. Fellebbezés esetén a központi idegenrendészeti hatóság dönt. A 

kiadott úti okmány adatait a területi idegenrendészeti hatóság a központi 

idegenrendészeti nyilvántartás felé jelenti. Az úti okmány kérelemre 

meghosszabbítható, az adatváltozást a nyilvántartás számára jelenteni kell. 

• A letelepedett külföldi részére kiadott tartózkodási jogosultságot igazoló okmány 

érvényességi ideje öt év, amely meghosszabbítható, tehát kicserélhető. Az új okmány 

adatait a központi idegenrendészeti nyilvántartás felé a területi idegenrendészeti 

hatóság jelenti. 

A letelepedési kérelem benyújtásának feltételei 

Letelepedési engedélyt az a külföldi kaphat 

• aki a magyarországi beutazásától számítva legalább három éven át, megszakítás nélkül 

jogszerűen és életvitelszerűen tartózkodik Magyarországon, kivéve, ha a jogszerű 

tartózkodás célja tanulmányok folytatása, 

® akinek megélhetése és lakhatása Magyarországon biztosított, 

® akivel szemben az Idegenrendészeti törvényben felsorolt kizáró okok nem állnak fenn, 

illetve 

e akinek a belügyminiszter kivételes méltányosságból engedélyezte a letelepedését. 

A külföldinek tehát a fenti feltételeket együttesen kell teljesítenie, kivéve, ha a 

belügyminiszter kivételes méltányosságból engedélyezi a letelepedését valamely feltétel 

hiányában is. 
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A. letelepedési kérelmet annál a területi idegenrendészeti hatóságnál kell benyújtani, amelynek 

illetékességi területén a kérelmező jövőbeni lakóhelye van. Megszűnt az új szabályozással 

annak a lehetősége, hogy a kérelmet a külképviseleten is be lehet nyújtani. 

A kérelmet az előírt formanyomtatványon kell benyújtani, személyesen, illetve közös 

kérelmezés esetén nagykorú családtag is benyújthatja azt. 

A kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy önéletrajzát részletesen írja meg, térjen ki 

benne tanulmányaira, munkahelyeire, külföldi tartózkodásaira, családi állapotára és családi 

körülményeire, nyelvismeretére stb., mert ezek a körülmények a kérelem elbírálása során 

mérlegelésre kerülhetnek. 

Minden 14 éven felüli gyermek - ha szülei közösen szeretnének letelepedni, és együtt 

kérelmezik a letelepedést az édesanyja által benyújtott formanyomtatványon szerepeljen. 

Az eljárási illetéket kérelmenként kell lerovatni. A szülő kérelmén szereplő gyermek után 

tehát külön illetéket nem kell fizetni. Az illeték hiánya azonban az eljárás megindításának 

nem lehet akadálya. 

A kérelmezővel a kérelem valamennyi rovatát pontosan ki kell töltetni, majd az útlevél 

adatival összevetve le kell ellenőrizni a kitöltést. 

A kérelem átvételekor kétpéldányú átvételi elismervényt kell kitölteni, melynek első 

példányát át kell adni a kérelmezőnek. A kérelem benyújtásával egyidejűleg le kell róni az 

illetéket. A letelepedés illetékét a kérelem hatósági feljegyzések rovatánál kell elhelyezni és 

értékteleníteni. Az értéktelenítés azt jelenti, hogy az illetékbélyeget körbélyegzővel és 

dátumbélyegzővel le kell pecsételni, ezáltal megakadályozható az újbóli felhasználás 

lehetősége. 

Amennyiben az illeték lerovásának az ügyfél részéről anyagi akadálya van, tájékoztatni kell őt 

a költségmentesség kérésének lehetőségéről. A költségmentességet az Áe. vonatkozó 

előírásait figyelembe véve kérelmezhetik, az államigazgatási alapeljárás illetékének lerovása 

mellett. Ha egy letelepedni kívánó család kér együttesen költségmentességet, akkor 

kérelmüket egy eljárásban, egyetemlegesen kell elbírálni. A kőltségmentességi kérelem 

ügyében 30 nap alatt kell dönteni, a határidő meghosszabbításának nincs helye. 
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Az idegenrendészeti szerv döntése nemcsak a költségmentesség engedélyezése lehet, hanem 

mérsékelt összegű illeték megfizetésének engedélyezése is. 

A költségmentesség iránti kérelem elutasításáról alakszerű határozatot kell hozni, melyben a 

fellebbezés lehetőségéről tájékoztatni kell az ügyfelet. A fellebbezés illetékköteles. 

A költségmentesség engedélyezését a letelepedési kérelmen fel kell tüntetni. A 

költségmentesség megadása csak családegyesítésre irányuló kérelem esetén tekinthető 

indokoltnak. A költségmentességi kérelem elbírálásához az ügyfél anyagi, jövedelmi 

viszonyairól igazolást kell kérni és az ügyfélnek meg kell indokolnia kérelmét. 

A kérelmet a mellékletekkel együtt dossziéba kell rakni. Az egységes iratkezelés érdekében a 

kérelemhez a jogszabályban előírt mellékleteket a jogszabályban meghatározott sorrendben 

keli a dossziéba rendezni. 

Az eljárás során, de a kérelem benyújtását követően keletkezett iratokat érkeztető bélyegzővel 

kell ellátni és a benyújtás időrendjében kell a dossziéban elhelyezni. A tartalomjegyzéket 

folyamatosan vezetni kell. 

Családtagok kérelmeinek egyidejű benyújtása esetén az egyes kérelmeket külön-külön 

alszámozással történő iktatást követően együttesen kell kezelni. Az ilyen kérelmeket egy 

előadónak kell elbírálnia. 

A külföldinek a kérelem benyújtását megelőzően legalább három évig kell Magyarországon 

tartózkodnia, méghozzá jogszerűen, életvitelszerűen és megszakítás nélkül. A jogalkotó ezzel 

a szabályozással azt szeretné elérni, hogy csak komoly, megalapozott és valós letelepedési 

szándékkal érkező külföldiek kérelmei kerüljenek engedélyezésre. A háromévi tartózkodás 

alatt a hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy megismerjék és ellenőrizzék a külföldit, 

továbbá figyelemmel kísérjék, hogy a magyar társadalomba való beilleszkedése 

problémamentes-e. 

A háromévi folyamatos, jogszerű és életvitelszerű magyarországi tartózkodást a kérelmező 

útleveléből és az idegenrendészeti hatóság nyilvántartásában elhelyezett, a tartózkodási 

engedély kiadásakor és meghosszabbításakor keletkezett iratokból lehet megállapítani. 
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A jogszerű tartózkodás azt jelenti, hogy a külföldi rendelkezik a magyar idegenrendészeti 

hatóságok által kiadott érvényes tartózkodási engedéllyel. 

A tartózkodás akkor megszakítás nélküli, ha a külföldi évente kilencven napnál nem hosszabb 

időt tölt külföldön, illetve a tartózkodási engedély iránti kérelmét a törvényben előírt tizenöt 

napos határidőn belül benyújtja. A korábbi szabályozás szerint a külföldi csak negyvenöt 

napot tartózkodhatott külföldön, de lehetősége volt hosszabb idejű tartózkodásra is, 

amennyiben azt a kiutazása előtt bejelentette az illetékes idegenrendészeti hatóságnak. 

A kérelmezőnek a letelepedési kérelem benyújtásához szükséges jogszerű és életvitelszerű 

tartózkodási időt a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, egybefüggő időtartamra 

vonatkozóan kell igazolnia. Ha ez a tartózkodási idő megszakad, akkor annak számítása újra 

kezdődik. 

A legalább háromévi megszakítás nélküli jogszerű és életvitelszerű magyarországi 

tartózkodás alól az a külföldi kaphat felmentést, aki tartózkodási vízummal vagy tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik és 

• a letelepedését családegyesítés céljából, családtagként kérelmezi. További feltétel, 

hogy a beutazásától számítva legalább egy éve magyar állampolgárral, letelepedési 

vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, illetve Magyarországon menekültként 

elismert, külföldivel, Magyarországon családi életközösségben, jogszerűen 

tartózkodik, 

• magyar állampolgár volt, de állampolgársága megszűnt, illetve felmenője magyar 

állampolgár volt. 

A házastárs kérelmező a fentiekben meghatározott felmentést csak akkor kaphatja meg, ha a 

magyar állampolgárral, a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, vagy 

menekültként elismert külföldivel a házasságot már a kérelem benyújtását megelőzően 

legalább két éve megkötötte. 

Ezek a garanciális okok az érdekházasságok kiküszöbölését célozzák, és összhangban vannak 

a Tanács 1997. december 4.- i, az érdekházasságok ellen alkalmazandó intézkedésekről szóló 

Állásfoglalásával. 
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A törvény szerint a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasítható, ha a kérelmező nem igazolta, 

-hogy legalább három éven át megszakítás nélkül, jogszerűen és életvitelszerűen 

Magyarországon tartózkodik, illetve azt sem igazolta, hogy megélhetése és lakhatása 

Magyarországon biztosítva van, továbbá a fenti feltételek tekintetében felmentés sem adható a 

részére. 

A letelepedési kérelem mellékletei 

A letelepedési kérelemhez a külföldinek az alábbi okmányait kell csatolnia: 

• a természetes személyazonosító adatait és az állampolgárságát vagy hontalanságát 

igazoló okiratot, 

• születési anyakönyvi kivonatát, ha házasságban él, akkor a házassági anyakönyvi 

kivonatot, a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági 

határozatot, illetve kiskorú kérelmezése esetén a személyes joga szerinti hiteles 

okiratot, hogy a kiskorú letelepedésének nincs törvényes akadálya. E kötelezettség 

teljesítése alól a kérelmező nyilatkozata alapján felmentés adható, 

• hat hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló okiratot, e kötelezettség 

teljesítése alól is adható felmentés a kérelmező nyilatkozata alapján, 

• három hónapnál nem régebbi hatósági orvosi igazolást arról, hogy a külföldi nem 

szenved közegészséget veszélyeztető betegségben, 

• iskolai végzettséget, szakképzettséget és lakhatást igazoló okiratot, 

e a magyarországi megélhetést és lakhatást igazoló okiratot. 

A kérelem benyújtásához előírt, illetve az eljárás során becsatolásra került okiratok helyett az 

illetékes külföldi hatóság által hitelesített másolat is csatolható. A külföldi hatóság által 

kiállított okiratot, igazolást, vagy annak másolatát, hiteles magyar fordítással együtt kell 

benyújtani. A magyar fordítás csak akkor fogadható el, ha azt az Országos Fordító- és 

Fordításhitelesítő Iroda készítette, illetve hiteles fordítást készíthet a külképviselet, továbbá az 

erre vonatkozó megállapodás alapján fordítási joggal is felruházott közjegyző. Ezekre 

tekintettel hitelesítés nélküli fénymásolatok természetesen nem fogadhatók e l 
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A kiskorú, ha szüleivel együtt kérelmezi a letelepedést, akkor nem kell csatolnia a személyes 

joga szerinti hiteles okiratot arról, hogy a letelepedésének nincs törvényes akadálya. Ilyen 

esetben elegendő a szülők letelepedésre vonatkozó együttes nyilatkozata. Ha viszont csak 

egyik szülőjével akar letelepedni, akkor már meg kell követelni a letelepedést nem kérelmező 

szülő nyilatkozatát is, amelyet a saját joga előírásai szerint tehet meg. 

A személyes jog szerinti, büntetlen előéletet, igazoló okiratot csak abban az esetben lehet 

elfogadni, ha az a kérelmező utolsó tartózkodási helye szerint illetékes hatóság által, a 

kérelem átvételét megelőző hat hónapon belül került kiadásra. 

A külföldinek a letelepedési engedélyéhez csatolnia kell egy orvosi igazolást, amely három 

hónapnál nem lehet régebbi és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, 

vagy fővárosi szerve állította ki. Az igazolásnak arról kell szólnia, hogy a külföldi nem 

szenved közegészséget veszélyeztető megbetegedésben, tehát nem szenved a következő 

megbetegedésekben: tuberkulózis (tbc), HlV-fertőzés, lepra, luesz, hastífusz és paratífiisz 

baktériumhordozó állapot. Az orvosi igazolás iránti kérelmet a külföldi magyarországi 

tartózkodási helye szerint illetékes megyei, vagy fővárosi Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálathoz kell benyújtani. A vizsgálatok elvégeztetéséért a külföldieknek 

fizetniük kell. 

Az igazolás kiállítójának arról kell nyilatkoznia, hogy a külföldi 

• a felsorolt közegészséget veszélyeztető betegségekben szenved-e, vagy fertőzőképes-

e, vagy kórokozó hordozó állapotban van-e, vagy nem szenved, nem fertőzőképes, 

illetve a betegségek kórokozóit nem hordozza, 

• a betegsége, vagy az állapota a magyarországi tartózkodása során következett-e be, 

vagy ez nem állapítható meg, 

• a kérelem telj esítése közegészségügyi érdekből telj esíthető-e, vagy sem. 

A külföldieknek lehetőségük van arra is, hogy az orvosi vizsgálatokat hazájukban 

elvégeztessék, illetve, hogy az állandó vagy szokásos tartózkodási helyük szerint illetékes 

külföldi egészségügyi hatóság által kiállított igazolást csatoljanak. 
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Az igazolásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

• nem lehet három hónapnál régebbi, tbc esetén egy évnél, 

• a saját hazája arra feljogosított egészségügyi hatósága adta ki, 

» ha nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján a magyar hatóságok azt eredeti 

nyelven nem kötelesek elfogadni, akkor hiteles fordítással együtt kell benyújtani.182 

Az idegenrendészeti szervek a kérelmek elfogadása és elbírálása során azt tapasztalták, hogy a 

kínai állampolgár kérelmezők által csatolt okiratok nem, vagy nem minden esetben feleltek 

meg a törvény előírásainak. 

Az egységes jogalkalmazásra figyelemmel, és az egységes joggyakorlat érdekében a kínai 

állampolgárok által csatolandó okmányokkal kapcsolatban az alábbi követelmények kerültek 

meghatározásra: 

A letelepedési kérelmekhez csatolandó okiratokat főszabályként csak eredetben lehet csatolni. 

A kínai állampolgárok a kérelem mellékleteként a születési és házassági anyakönyvi 

kivonatok, továbbá a büntetlen előéletet igazoló okiratok helyett többnyire kínai közjegyző 

által kiállított, a születést, a házasságkötést, illetve a büntetlenséget igazoló „közjegyzői 

igazolás"-okat csatoltak. Ezek a közjegyzői igazolások további hitelesítés, illetve diplomáciai 

felülhitelesítés nélkül nem fogadhatók el. 

Az 1997. évi LXII. törvénnyel kihirdetett, magyar-kínai polgári és kereskedelmi 

jogsegély szerződés rendelkezést tartalmaz egyebek mellett a két állam igazságügyi, és más 

illetékes hatóságai által kiállított és hitelesített okiratok hitelessége tekintetében is. A 22. cikk 

értelmében a szerződés alkalmazása során az egyik szerződő fél igazságügyi vagy más 

illetékes hatóságai által hatáskörüknek és illetékességüknek keretein belül kiállított vagy 

hitelesített okiratok és fordítások feltéve, hogy azt aláírták és hivatalos bélyegzővel látták el, a 

másik szerződő fél igazságügyi és más hatóságai előtt folyó eljárásban való felhasználás 

céljából semmiféle további hitelesítésre nem szorulnak. 

A fentiek szerint a közokiratok mentesülése a felülhitelesítés alól csupán a két állam bíróságai 

(hatóságai) közötti jogsegély-ügyforgalomra vonatkozik. A 22. cikk szerinti rendelkezés nem 

érinti azokat az eseteket, amikor természetes és jogi személyek nyújtanak be az egyik 

szerződő fél bírósága, vagy hatósága által kiállított közokiratot a másik szerződő fél bírósága, 

182 48/2001. (XII.26.) EUM. rendelet a külföldiek magyarországi tartózkodásának engedélyezésével összefüggő 
közegészséget veszélyeztető betegségekről, valamint az egészségügyi ellátás fedezetének igazolásáról 
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vagy hatósága előtt folyó eljárás során. így a szerződés hatálya csak a polgári, vagy a 

kereskedelmi ügyekre terjed ki, a közigazgatási ügyekre, így az idegenrendészeti eljárásra 

viszont nem. 

A Kínában, 1982. április 13.-án közzétett, a „Kínai Népköztársaság Közjegyzői Ügyintézés 

Ideiglenes Jogszabályai" szerint a kínai közjegyzői irodák az állam által meghatalmazott, 

hitelesítésre jogosult intézmények, amelyek törvényes hitelesítő jogot gyakorolnak. 

A nemzetkőzi gyakorlat és a vonatkozó jogszabályok szerint a kínai állampolgárok 

magáncélból történő külföldi utazásához szükséges okiratokat a közjegyzői irodák állítják ki. 

Ezeket az okiratokat a Kínai Népköztársaság Külügyminisztériuma felülhitelesíti. 

A Kínai Népköztársaságban nem minden közjegyző jogosult külföldön felhasználásra kerülő 

okiratok készítésére, ezért az illetékes magyar hatóságok által csak azok a Kínában keletkezett 

közjegyzői okiratok fogadhatók el az idegenrendészeti eljárásokban, amelyeket a Kínai 

Népköztársaság Külügyminisztériuma hitelesített és a Magyar Köztársaság Pekingi 

Nagykövetsége felülhitelesített. A pekingi magyar külképviselet rendelkezik a 

Külügyminisztérium pecsétmintájával, valamint a hitelesítést végző külügyminisztériumi 

munkatársak aláírás mintájával, ezáltal az okiratot készítő jogosultságát ellenőrizni tudják. 

Tekintettel arra, hogy az Idegenrendészeti törvényben előírt okiratok közokiratnak 

minősülnek, ezért indokolt, hogy az idegenrendészeti hatóság megkövetelje az érintett 

ügyfelektől a kínai hatóságok által kiállított okiratok magyar külképviseleti hatóság általi 

felülhitelesítéssel történő ellátását. Ez a diplomáciai felülhitelesítés szolgál elegendő 

garanciával arra nézve, hogy a közokirat valóban az abban megjelölt kiállító szervtől, vagy 

közhitelességgel felruházott személytől származik, és utóbbi a kínai jogszabályok szerinti 

hatáskörén belül járt el az okirat kiállítása során. 

Felmentés az egyes feltételek alól 

A születési, a házassági anyakönyvi kivonat, a házasság megszűnéséről szóló jogerős hatósági 

határozat, a kiskorú külföldi letelepedésének törvényes lehetőségét igazoló személyes joga 

szerinti hiteles okiratok csatolása helyett a kérelmező nyilatkozata alapján felmentés adható. 
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A felmentés csak abban az esetben adható meg, ha a felsorolt okiratok beszerzése 

aránytalanul nagy nehézségbe ütközne. 

A letelepedési kérelmek elbírálásának szabályozása 

A letelepedési kérelmet az idegenrendészeti hatóság megküldi a Nemzetbiztonsági Hivatalnak 

és a rendőrségnek, amelyek a kérelem ügyében 45 napon belül szakhatóságként, írásban 

véleményt nyilvánítanak. Az ügyiratban el kell helyezni a szervek vezetőjének aláírásával és 

bélyegzőjével ellátott írásbeli nyilatkozatot. Abban az esetben, ha a vélemény államtitkot, 

vagy szolgálati titkot tartalmaz, azt külön kell kezelni. Az elsőfokú határozat indoklásában 

utalni kell a Nemzetbiztonsági Hivatal véleményére. 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény183 szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok 

rendeltetése, hogy a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével elősegítsék a 

Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, és ezáltal közreműködjenek 

az ország szuverenitásának biztosításában és alkotmányos rendjének a védelmében. Ennek 

megfelelően a Nemzetbiztonsági Hivatal végzi a letelepedési kérelmet benyújtó személyek 

ellenőrzését, és az ezzel kapcsolatos feladatokat. Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, 

hogy sérti-e a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit, ha a külföldi állampolgárnak 

megadják a letelepedési engedélyt. Nemzetbiztonsági érdek a Magyar Köztársaság 

szuverenitásának biztosítása és alkotmányos rendjének védelme. A Nemzetbiztonsági Hivatal 

a külföldiek ellenőrzése során titkos információgyűjtést is folytathat. A titkos 

információgyűjtés speciális eszközeit azonban csak akkor alkalmazhatja, ha a feladat 

ellátásához szükséges adatokat más módon nem lehet megszerezni. Az alapvető személyiségi 

jogokat érintő speciális eszközök alkalmazását az igazságügy-miniszter engedélyezi. 

A jogorvoslati eljárásban problémaként jelentkezhet, hogy a nyílt szakhatósági 

állásfoglalásban megállapított nemzetbiztonsági érdeksérelmet az államtitokká minősített 

anyagokban dokumentált információk alapozzák meg, amelyekbe ugyan engedélyezhető a 

betekintés, de az ellenőrzés során alkalmazott titkos eszközök és módszerek mibenlétének 

felfedése ennek ellenére nem indokolt. Az elutasító szakhatósági állásfoglalással már 

183 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról 



169 

önmagában tudomást szerez a kérelmező, illetve jogi képviselője arról, hogy a 

Nemzetbiztonsági Hivatal az engedély megadását nem javasolta, és esetleg további 

ismereteket szerezhet a bírósági felülvizsgálat során. Ez a folyamat lehetőséget teremthet egy 

megkezdett, nemkívánatos cselekmény időszakos felfüggesztésére, vagy konspiráltabb 

folytatására. 

A Nemzetbiztonsági Hivatal által kezdeményezett elutasítás bírói jóváhagyása is problémát 

jelent, mert a megállapított nemzetbiztonsági érdeksérelem csak a letelepedési kérelem 

elutasítására vonatkozik és a külföldi más jogcímen továbbra is az országban tartózkodik. 

Ilyenkor intézkedni célszerű a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére. 

A letelepedési kérelem elbírálásának határideje első fokon 120 nap. A külföldinek a 

letelepedési engedélyt az engedélyezésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc 

napon belül a területi idegenrendészeti szervnél személyesen kell átvennie. Az átvétellel 

egyidejűleg a külföldi útlevelébe bejegyzik az engedély jogcímét, a kiadott okmány számát és 

a lakhely bejelentésének napját. 

A letelepedést kérő körülményeinek tisztázása, felderítése érdekében személyes meghallgatást 

célszerű tartani, ezáltal a kérelem indokoltsága, megalapozottsága a kérelemben foglaltakon 

túlmenően vizsgálható. 

A kérelmekben hozott engedélyező, elutasító vagy megszüntető határozatnak minden esetben 

egyéniesítettnek kell lennie, és tartalmaznia kell a döntés jogalapját képező tényeket, 

megállapításokat, az abból levont következtetéseket, a végrehajtott cselekményeket. 

Az engedélyező határozatokban utalni kell arra Is, hogy az eljáró idegenrendészeti szerv mely 

törvényi feltétel alól adott felmentést a kérelmezőnek. 

A kérelem elbírálásánál döntő fontosságú a tényállás tisztázása, különös tekintettel a 

magyarországi megélhetés és lakhatás vizsgálata. Minden esetben le kell folytatni a 

hároméves folyamatos, jogszerű és életvitelszerű magyarországi tartózkodás fennállásának 

vizsgálatát. Amennyiben a kérelmező felmentési jogosultságát hitelt érdemlően igazolja, 

illetve bizonyítja, a felmentést a kérelem elutasítása esetén is célszerű megadni. 
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A kérelemben szereplő családtagokat valamennyi adattárban priorálni kell. Amennyiben a 

családtag a nyilvántartásban szerepel, ez azt jelenti, hogy valamilyen előzmény anyaga, illetve 

azonossági száma már van, mert például tartózkodási engedélye volt, vagy van, illetve 

korábban esetleg kérelmezte a bevándorlást, és az elutasították. Ilyen esetben a kérelmező 

azonossági számát a kérdőíven, tehát a letelepedési kérelmen fel kell tüntetni. Ezzel lehetővé 

válik a kérelmező idegenrendészeti anyagának ellenőrzése és a kérelemmel való összevetése. 

A kérelmet és az előzményeket egyesíteni kell. 

A kérelmező magyarországi megélhetését az alábbi okmányokkal igazolhatja: 

® magyarországi pénzintézetnél a kérelem benyújtását legalább két évvel megelőzően 

nyitott pénzintézeti számlán elhelyezett, készpénz-megtakarítást igazoló pénzintézeti 

igazolással, 

• olyan közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, amely a megélhetést 

biztosító magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog, vagy vagyoni érték meglétét 

igazolja, 

• a magyar jog hatálya alá tartozó rendszeres, de legalább egyéves munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelmet igazoló 

adóhatósági igazolással, 

• olyan közokirattal, vagy adóhatósági igazolással igazolt jövedelemmel, amely egyéb 

magyarországi rendszeres, de legalább egyéves jövedelemszerző tevékenységből 

származik, 

• olyan magyar pénzintézeti Igazolással, amely külföldről folyósított nyugdíjról vagy 

járadékról szól, 

® Magyarországon élő családtag által tett és közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező 

eltartását és ellátását biztosító nyilatkozattal, valamint a tartást vállaló személy tartási 

képességét igazoló okirattal 

A megélhetés megítélését több tényező együttesen befolyásolja. Ilyen például, hogy a 

kérelmezőnek van-e hosszú távú munkalehetősége, van-e lakása, eltartásra kötelezhető 

hozzátartozója, nagyobb összegű készpénze. 

Diákok letelepedési kérelménél különös tekintettel kell lenni arra, hogy a kérelmezők 

tanulmányi célból érkeztek az országba és az ösztöndíjak, illetve a tanulmányi támogatások 

csak a tanulmányok folytatásának idejére biztosítottak. Az alapítványi ösztöndíj folyósítása 
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általában azonnal megszűnik, amikor a külföldi megkapja a letelepedési engedélyt. A 

letelepedési kérelemben a megélhetési feltételek biztosítását kizárólag csak az ilyen jellegű 

juttatásokra nem lehet alapozni. A kérelem elbírálásánál egyéb, olyan egzisztenciát biztosító 

tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek az ösztöndíjon kívül biztosíthatják a kérelmező 

magyarországi megélhetését. 

A Magyarországon munkát vállaló külföldek esetében a kérelemhez minden esetben csatolni 

kell a munkavállalási engedély másolatát. Ha az eljárás során engedély nélküli munkavállalást 

észlelnek, arról minden esetben tájékoztatni kell az illetékes munkaügyi központot. 

Magyarországon szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző adóévre 

vonatkozó, az APEH által igazolt személyi jövedelemadó igazolást kell kérni az ügyféltől, 

továbbá kimutatást a kérelem benyújtásakor fennálló keresetéről, illetve jövedelméről. A 

munkáltatói igazolás csak akkor fogadható el, ha abból megállapítható a munkáltató neve, 

címe, a munkáltatói jogkört gyakorló, illetve a cég képviseletére jogosult személy neve és 

beosztása. 

Gazdasági társaságok esetében a társaság székhelyeként, vagy telephelyeként megadott címen 

lehetőség szerint minden esetben helyszíni ellenőrzést célszerű tartani. A társaság külföldi 
184 1RS 18íí 

tagjait az „A"1M, „T"1ÖJ és „R"lö° jelű, magyar tagjait pedig az „A" jelű adattárakban célszerű 

ellenőrizni, illetve annak is utána kell nézni, hogy büntetőeljárás nincs-e velük szemben 

folyamatban. 

Gazdasági társaságok esetében a kérelmező munkabére az elsődleges szempont a 

mérlegelésnél, de a társaság nyeresége, vagy vesztesége is vizsgálat tárgyát képezi. 

A megélhetés biztosítására vonatkozóan, közjegyző előtt tett, a kérelmező eltartásáról szóló 

nyilatkozat csak a tőrvényben meghatározott családtag esetében fogadható el. A nyilatkozó 

tartási képességét ebben az esetben is vizsgálni kell. 

184 „A" jelű adattár a bűnügyi nyilvántartás, ebben a jogerősen kiszabott büntetések találhatók meg, 
185 „T" jelű adattárban azokat a külföldieket tartják nyilván, akik tartózkodási, letelepedési, vagy bevándorlási 

engedéllyel rendelkeznek, 
186 „R" jelű adattárban az operatív módon nem kívánatos személyek szerepelnek 
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A nyugdíj, mint a megélhetés igazolása egyik módjának a gyakorlatban felmerült nehézségei: 

A megélhetéshez szükséges anyagi feltételek meglétét - egyebek mellett - igazolni lehet 

külföldről folyósított nyugdíjról, járadékról szóló magyar pénzintézeti igazolással. 

A nyugdíj a magyarországi megélhetés igazolására a jogszabály szerint csak akkor fogadható 

el, ha annak átutalását magyarországi pénzintézet igazolja. 

A letelepedni szándékozók közül a román és ukrán állampolgárok a fenti előírások pontos 

ismeretének hiányában bíznak abban, hogy Magyarországon a megélhetésük nyugdíjukból 

biztosítva lesz. A kérelmezők figyelmét azonban elkerüli az a tény, hogy ez a megélhetési 

forrás csak az átutalható nyugdíjakra vonatkozik. 

Magyarországon jelenleg a nyugdíjak átutalhatóságát a különböző államokkal kötött 

szociálpolitikai egyezmények határozzák meg, amelyek két típusba sorolhatók. Az egykori 

Szovjetunióval és Romániával kötött, jelenleg is hatályos szociálpolitikai egyezmények az 

úgynevezett területi elven alapuló megállapodások, amelyek szerint azon ország 

társadalombiztosítási feladatává teszik a nyugellátás megállapítását, melynek területén a 

jogosult állandó lakhelye van. Az állandó lakhely szerint illetékes ország 

társadalombiztosítási szerve a nyugellátást - a mindkét országban szerzett szolgálati idő 

számításával - a saját országának szabályai szerint állapítja meg és folyósítja a saját terhére. 

Ha egy nyugellátásban részesülő személy az egyezményben részes másik állam területére 

költözik át, nyugellátása folyósítását az áttelepülés hónapjának végével be kell szüntetni. A 

nyugellátást a fogadó szerződő állam illetékes szerve az áttelepülést követő hónap első 

napjától állapítja meg a saját államának szabályai szerint. Tehát a román, és a szovjet 

utódállamokból letelepedni kívánó állampolgárok esetében - figyelemmel a területi elven 

alapuló hivatkozott szociálpolitikai egyezményekre - a nyugdíj megállapításáról szóló 

határozatot a megélhetés biztosítottságára nem lehet elfogadni, hiszen ameddig nem 

letelepedettként élnek az országban, addig állandó lakcímet sem létesíthetnek és nyugdíjat 

sem kaphatnak Magyarországon. 

A kérelmezők nagy része éppen az egyezményre való hivatkozás alapján jut arra a 

következtetésre, hogy magyarországi megélhetésük biztosított, hiszen amint megkapják, a 

letelepedési engedélyt, a magyar nyugdíjfolyósító intézettől már megkaphatják a nyugdíjat. A 

megélhetés biztosítottságának igazolására a nyugdíjat azért nem lehet elfogadni, mert azt csak 
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akkor kapja meg a külföldi, ha letelepedését engedélyezik, tehát már állandó lakhatása van az 

országban. A letelepedési kérelem feltételeinek pedig a kérelem benyújtásakor kell 

fennállniuk, nem pedig az engedélyezést követően. 

Az említett egyezmények értelmében a nyugdíjfolyósító szerv a magyar szabályok szerint, a 

letelepedést követő hónap első napjától állapítja meg a nyugdíj összegét. Emiatt elég gyakran 

előfordul, hogy egy Romániából áttelepült nyugdíjas a magyar jogszabályok szerint magasabb 

összegű nyugdíjat kap, mint amit eredetileg a román állam folyósított volna a részére. Ebből 

adódik, hogy a kérelmezők között vannak olyanok, akiknek igazi szándéka nem a 

magyarországi letelepedés, hanem a magasabb összegű nyugdíjhoz való jutás lehetősége. 

Természetesen a Magyarországon letelepedett külföldi is csak abban az esetben jogosult 

nyugdíjra, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte, és megszerezte az ilyen nyugdíj 

folyósításához szükséges szolgálati időt, továbbá rendelkezik a folyósításhoz szükséges 

minden feltétellel. Ha a külföldi elhalálozott házastársa után özvegyi nyugdíjat kérelmez, azt 

csak akkor kaphatja meg, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte. 

A Bulgáriával, Csehszlovákiával, Jugoszláviával, Lengyelországgal és Svájccal kötött 

egyezmények rendelkezései szerint az említett országok állampolgárainak Magyarországra 

történő áttelepülése esetén a külföldi nyugdíjbiztosítási szerv által megállapított ellátás kerül 

az engedélyezést követően átutalásra. Az ellátás összege viszonylag könnyen igazolható. 

Ezeknek az országoknak az esetében nem beszélhetünk a fentiekben említett területi elv 

érvényesüléséről, mert nekik a nyugdíjat nem a magyar állam biztosítja, hanem saját államuk, 

és ebből adódóan az ő megélhetésük is biztosítottnak tekinthető letelepedésük esetén. 

A fentiek értelmében a Romániával és a volt Szovjetunióval kötött szociálpolitikai 

egyezményeink nyugdíjfolyósításra vonatkozó rendelkezései mindenképpen felülvizsgálatra 

szorulnak. Ezek a megállapodások az 1960-as években születtek, amikor a politikai helyzet és 

az akkori Magyarország érdekei megkívánták az efféle szabályozást. Jelenleg azonban -

figyelemmel arra, hogy a kérelmezők nagy része ezen országokból kerül ki, továbbá az ország 

teherbíró képességére, valamint az itt nyugdíjjogosultságok szerzett magyar állampolgárokra 

- nem indokolt az ilyen egyezmények hatályban tartása, az ott szerzett nyugdíjuk átutalását 

kellene elérni az egyezmények módosítása során. 
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E szabályozás megváltoztatására a Magyar Köztársaság részéről Románia irányába már 

-történt kezdeményezés, de eredmény, illetve változás várhatóan csak Románia Európai 

Unióhoz való csatlakozását követően várható. 

A szovjet utódállamok tekintetében egyelőre úgy tűnik, hogy nem várható változás. 

A kérelmezők előzőekben vázolt, helytelen jogszabály értelmezésén túl, sajátos módon a 

bíróságok joggyakorlata sem egységes ezen a téren. Ennek igazolására szolgáljon az alábbi 

jogeset: egy magyar nemzetiségű román állampolgár bevándorlási kérelmet nyújtott be, 

megélhetésének igazolására azonban a román nyugdíjáról szóló határozatán kívül semmi mást 

nem csatolt. Ezért mind az első, mind a másodfokú idegenrendészeti hatóság elutasította a 

kérelmét. Az ügyfél a bírósághoz fordult. A bíróság helybenhagyta ugyan a másodfokú 

eljárásban született határozatot, de ítéletében azzal érvelt, hogy azért fogadható el a 

másodfokú szerv határozata, mert a román állampolgár nyugdíja átváltás esetén nem éri el az 

akkori létminimum összegét sem. A bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy a román nyugdíj igenis 

elfogadható a megélhetés Igazolására, csak annak megfelelő nagyságúnak kell lennie. 

Döntésüket arra alapozták, hogy az idegenrendészeti jogszabályok a megélhetés igazolására 

taxatív felsorolást nem tartalmaznak, éppen ezért a román nyugdíj is megalapozza a 

magyarországi megélhetést. 

A családtagok által nyújtott támogatás értelmezési problémái: 

A letelepedési kérelem engedélyezésének egyik fontos feltétele, hogy a külföldi a 

magyarországi megélhetéshez megfelelő vagyonnal és/vagy megfelelő jövedelemmel 

rendelkezzen. Abban az esetben, ha a fenti feltétellel a kérelmező nem rendelkezik, lehetőség 

van arra, hogy családtag esetén a Magyarországon élő családtag közjegyző által készített 

közokiratba foglaltassa a kérelmező eltartására vonatkozó nyilatkozatát, és ezt csatolja a 

kérelméhez. Családtagként azonban csak a házastárs, a gyermek, az örökbefogadott és a 

nevelt gyermek, a szülő, az örökbefogadó és a nevelőszülő vehető figyelembe. Ez a családtag 

fogalom nem azonos a más jogszabályokban meghatározott fogalmakkal, ezért az itt nem 

szereplő rokonok ilyen nyilatkozatát a megélhetés biztosítottságának vizsgálatánál nem lehet 

figyelembe venni. 

Korábban a közigazgatási hivatalok gyakorlatában találkozhattunk olyan ügyekkel, amikor 

elfogadták - helytelenül - a másod-unokatestvér által közjegyző előtt tett nyilatkozatot is. 
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Ezzel a szabályozással egyet kell értenünk, hiszen a felsorolt családtagok közeli kapcsolatban 

állnak a letelepedést kérővel. Az e körön kívül eső családtagok esetében azonban a 

kapcsolattartás, és főleg az eltartásra vonatkozó támogatás már nem életszerű, és a jelenlegi 

kereseti viszonyok között nem is célszerű az erre való vállalkozás. 

Fontos követelménye a szabályozásnak, hogy az eltartást vállaló családtagnak 

Magyarországon kell élnie. Ebből adódóan külföldön élő családtag e tekintetben számításba 

sem jöhet. Csak Magyarországon élő, magyar állampolgár, elismert menekült, vagy személyi 

igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagy letelepedett külföldi vehető figyelembe az 

eltartási nyilatkozat tekintetében. 

Nem lehet elfogadni a megélhetés igazolásaként a munkahelyi igényvényt sem, mivel már 

többször utaltam rá, hogy a feltételek meglétét a kérelem benyújtásakor kell vizsgálni. Az 

ígérvény nem nyújt semmilyen biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a külföldi a letelepedés 

engedélyezését követően megkapja-e az abban szereplő munkahelyet. A munkaadó által 

kiállított nyilatkozat nem köti a kiállítót, ezért bizonytalan, hogy a kérelmező megélhetése 

valóban biztosított lesz-e a kérelem engedélyezése esetén. 

A kérelmező magyarországi lakhatását az alábbi okmányokkal igazolhatja: 

• a kérelmező magyarországi lakása tulajdonjogát igazoló tulajdoni lap másolattal, 

amely három hónapnál nem lehet régebbi, 

© lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel, 

® Magyarországon élő családtag közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával, amelyben 

vállalja, hogy a külföldi számára lakást biztosít. 

A 170/2001. (IX.26.) Kormányrendeletben a felsorolt okok előtt szerepel a különösen 

kifejezés, ami azt jelenti, hogy csak a leggyakrabban előforduló lehetőségek kerültek a 

jogszabályban felsorolásra, ezek mellett természetesen más is elfogadható a megélhetés és a 

lakhatás igazolására. 

A jelenleg hatályos rendeletek korlátozzák a külföldiek ingatlanszerzésének lehetőségét. 

Eszerint a termőföldnek és védett természeti területnek nem minősülő ingatlant külföldi 

természetes személy és jogi személy az öröklésen kívül csak akkor szerezheti meg, ha azt az 

illetékes fővárosi vagy megyei közigazgatási hivatal vezetője engedélyezi. A közigazgatási 
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hivatal vezetője az engedélyt csak akkor adhatja meg, ha a külföldi ingatlanszerzése 

önkormányzati vagy egyéb érdeket nem sért. Az ingatlanszerzést azonban engedélyezni kell, 

ha a külföldi bevándorlási engedéllyel rendelkezik. A hivatal az engedélyét határozatban közli 

a külföldivel.187 

A rendeletben felsoroltakon kívül a kérelmezők a leggyakrabban szívességi lakáshasználati 

szerződéssel kívánják lakhatásuk biztosítottságát igazolni. Ez a szerződés elnevezésében 

lakásbérleti szerződés, tartalmilag viszont egyértelműen szívességi lakáshasználatnak 

minősíthető. Hiányzik ugyanis ezekből a szerződésekből a bérleti díj meghatározása. A 

Polgári törvénykönyv szerint viszont a lakásbérleti szerződés alapján a kötelezett köteles 

bérleti díjat fizetni. A szerződés általában arra vonatkozó utalást sem tartalmaz, hogy a bérlők 

a bérleti díj hiányában egyéb módon, tehát más szolgáltatás ellenében veszik igénybe az 

ingatlant. Utalnak viszont az ingyenesség indokára, amely általában baráti kapcsolat, vagy 

rokoni kapcsolat szokott lenni. 
\ 

Figyelemmel arra, hogy a jogszabályok a lakhatás biztosítottsága igazolásának 

elfogadhatósága tekintetében a hatóság kezét nem kötik, ha a rokoni kapcsolatokra hivatkozva 

a lakhatás ingyenes, akkor azt csupán a közeli rokonok esetében, és az eset összes 

körülményének alapos mérlegelése után lehet, és célszerű elfogadhatónak tekinteni. Nem 

célszerű az ilyen szerződések szélesebb körű alkalmazása amiatt sem, mert a letelepedési 

kérelem engedélyezése véleményem szerint feltételezi a magyarországi egzisztencia 

megteremtésének a képességét, sőt a kérelem benyújtásakor már ezek meglétét kell igazolni. 

Nem lehet azonban megalapozott a lakhatás biztosítottsága - a magyarországi 

lakásviszonyokat, a lakások nagyságát is tekintve -, ha az bizonytalan, szívességből történik, 

esetenként egész családok lakhatását lehetővé tevő szívességi lakáshasználaton alapul. 

Meglátásom szerint a szabályozásból el kellene hagyni a „különös" kifejezést, és így 

egyértelművé válnának a lakhatás igazolásának módjai, nem lenne lehetőség a félreértésre, és 

legfőképpen komolyabbá válna az engedély egyik legfontosabb feltételrendszere, a lakhatás 

biztosítottsága. Ezenkívül a kérelmezők sem hamarkodnák el kérelmük benyújtását. 

187 7/1996. (1.18.) Kormányrendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 



177 

A megélhetés igazolásaként a jogszabályban felsorolt feltételeknél is elhagyható lenne a 

különösen kifejezés, ezáltal itt is egyértelműbbé válhatnának az igazolás módjai. 

A lakásbérleti szerződés akkor fogadható el, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy 

közokiratba foglalták. A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a lakás melyik helyiségét, és 

milyen feltételek mellett használhatja a bérlő, továbbá a bérlő által lakott szoba alapterületét 

is. Követelmény továbbá, hogy egyértelműen szerepeljen benne a bérbeadónak és a bérlőnek 

a személye, a bérletnek az ellenértéke, és a felmondási záradék, valamint az, hogy a bérlő 

állandó lakcímet létesíthet-e a lakásban, vagy sem. A szerződést nem lehet elfogadni, ha 

abban bejelentkezési korlátozás van. 

Lakásbérlet esetén szükséges a bérbeadó részéről a tulajdonjog igazolása is, önkormányzati 

bérlakás esetén pedig az önkormányzat hozzájárulása a bérbeadáshoz. 

Gazdasági társaságok által vásárolt ingatlan esetén közgyűlési határozat, esetleg jegyzőkönyv 

csatolását kell kérni, melyben szerepelnie kell, hogy a kérelmező az ingatlanban lakik, illetve 

ott lakhat. Ez természetesen csak több tulajdonos esetében irányadó. 

Az idegenrendészeti hatóság a családi életközösség fennállását ellenőrizheti, és kérheti az ezt 

igazoló okmányok csatolását. 

Ha a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi házastársa meghal, köteles azt a halotti 

anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül a területileg illetékes 

idegenrendészeti hatóságnak bejelenteni. Ugyancsak jelenteni köteles azt is, ha a házasságát a 

bíróság jogerős ítéletével felbontotta. 

A határon túli magyarok letelepedése: 

Magyarország jelenlegi migrációs vonzását alapvetően az első és a második világháborút 

lezáró békeszerződések teremtették meg azáltal, hogy a bosszú szellemében fogant 

szerződések a Magyarországtól elvett területeket megfellebbezhetetlenül a volt 

Csehszlovákia, a volt Jugoszlávia, Románia, illetve a volt Szovjetunió között osztották szét. 

Ha valaki a térképre tekint, minden különösebb látnoki képesség nélkül is meggyőződhet 
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arról, hogy milyen következményekkel jártak ezek a békeszerződések a magyar lakosság 

körében, a gazdasági életben, ahol megszakadt az addigi fejlődés, vízi, vasúti és szárazföldi 

közlekedési utakat vágtak el, mezőgazdasági és ipari termelő tájegységeket választottak szét. 

A trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmadát, és 18 

millió lakosából több mint 11 milliót. 

A magyar etnikumúak új államhatárok közé szorítása együtt járt az új államalakulatok 

egyértelműen magyarellenes politikájával, gazdasági erejének megtörésével, nemzeti 

identitása felszámolásával. Mindezek következtében százezrek kényszerültek menekülésre, és 

Magyarországot menekültáradat érte el a szomszédos országokból. Többségük természetesen 

magyar volt, de jöttek szászok, ukránok, zsidók és bolgárok is. Mint ismeretes a trianoni, 

majd a párizsi döntés után a környező államokhoz csatolt területeken élő több mint 

hárommillió magyar nemzetiségűnek, vagy a hazájában való maradás lehetősége, vagy a 

magyar állampolgárság között kellett választania. Azoknak ugyanis, akik optánsként, vagy 

bármilyen más státuszban lévőként a magyar állampolgárságot választották, szülőföldjüket el 

kellett hagyniuk. A szülőföldjükön maradók pedig csehszlovák, román, jugoszláv, illetve 

osztrák állampolgárok lettek. 

Bár a magyar területekkel megajándékozott országok az 1990-es évek elejére véglegesen 

szétestek, a magyarlakta területek státusza mégsem változott meg. A magyar nemzetiségűek 

száma a környező országok hivatalos statisztikai adatai szerint manapság mintegy 2 millió 

750 ezer fő. Közülük a legtöbben Romániában, a Szlovák Köztársaságban, illetve Szerbia és 

Montenegróban élnek. 

Amennyiben az egyes országok jelenlegi társadalmi-gazdasági feltételei, a többséget 

képviselő hatalom kisebbségekhez való viszonya nem változik meg, a bekebelezett 

területeken élő magyarság kényszerített és spontán elvándorlása ez elkövetkező időszakban is 

folyamatosnak lesz tekinthető. Mindez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország vonzerejét 

döntően nem az ország gazdasági teljesítőképessége, hanem egy kényszerhelyzet hozta létre 

és tartja fenn jelenleg is. A környező országok belső stabilitásától, gazdasági helyzetétől, a 

kisebbségekkel kapcsolatos politikájától, és az ott élő magyar származásúak közérzetétől 

függ, hogy Magyarországnak milyen mértékű migrációs nyomással kell számolnia. Annak 

ellenére, hogy a nein Magyarországon élő, magyar származásúak a magyar nemzet és a 
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magyar kultúrközösség tagjai, a kialakítandó migrációs politikai stratégiának figyelembe kell 

, .vennie a nagyvilágban és a környező országokban élő magyarok eltérő sajátosságait. 

Idegenrendészeti törvényünk a magyar nemzetiségűeket letelepedési kérelmük benyújtása 

esetén abban segíti, hogy a magyar nemzetiség tényét preferálja azzal, hogy ezek a 

kérelmezők a letelepedés előfeltételeként általánosan meghatározott hároméves jogszerű és 

életvitelszerű, megszakítás nélküli magyarországi tartózkodás törvényi feltétele alól 

felmentési lehetőséget biztosít, mint ahogyan a lakhatás tekintetében is lehetőség van 

családegyesítés esetén a törvényben meghatározott feltétel alóli felmentésre. 

Magyarország migrációs politikájának kialakításakor mindenképpen számításba kell venni a 

határon túl élő nemzetiségeket, azonban nem megoldás az sem, ha a több mint 2,5 milliós 

nemzetiség sorsát a magyar állam vállalja fel. A jelenlegi viszonyok között a 

legelfogadhatóbb megoldás az, amely szerint sem megakadályozni, sem bátorítani, sem 

ösztönözni nem szabad a környező országokban élő magyar származásúak Magyarországra 

történő áttelepedését. Magyarország akkor járna el a leghelyesebben, ha sokoldalú gazdasági, 

kulturális kapcsolatokon keresztül járulna hozzá a kisebbségben élő magyaroknak a helyben 

maradásukhoz, a lakóhelyükön való boldogulásukhoz, továbbá gazdasági tevékenységük, 

magyarságuk megerősödéséhez. Ez nem mond ellent annak, hogy pozitív diszkriminációban 

kell részesíteni továbbra is azokat a magyar származású személyeket, akik úgy döntenek, 

hogy Magyarországon kívánják folytatni életüket. 

A magyar nemzetiségűek szülőföldjükön maradását ösztönzi a szomszédos államokban élő 

magyarokat megillető kedvezményekről szóló törvény is, amely a határon túl élő magyarok 

részére az oktatás, a kultúra és a munkavállalás terén biztosít különböző kedvezményeket.188 

Sajnálatos módon ennek a törvénynek a végrehajtása sem akadálymentes. 

A nemzetközi népmozgás hazánk integrációját követően is kétirányú marad: egyfelől a 

magyar állampolgárok egy része külföldön akar majd dolgozni és letelepedni, másfelől 

számítanunk kell a környező országokból és a távolabbi réglókból származó 

vendégmunkások, diákok, befektetők, kényszervándorlók és más külföldiek beáramlására.189 

188 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról 
189 ehhez lásd még: MTA Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatócsoport 

Munkacsoport: Javaslat Magyarország migrációs politikájának kialakításához 
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A kérelmek elutasításával kapcsolatos Jogorvoslatok, a másodfoké eljárás, a bírósági 

felülvizsgálati eljárás 

A letelepedési kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálásának határideje hatvan 

nap. A jogorvoslati kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bírálja el. 

Fellebbezés esetén meg kell vizsgálni, illetve értékelni kell a hivatkozott új körülményeket. 

A letelepedési kérelem nem engedélyezhető annak a külföldinek az esetében, 

• akinek nem biztosított a magyarországi megélhetése és lakhatása, 

• akivel szemben a magyar hatóságok előtt büntetőeljárás van folyamatban, vagy a 

büntetőeljárással összefüggésben elrendelt körözés hatálya alatt áll, 

» aki közegészséget veszélyeztető megbetegedésben szenved, kivétel, ha a letelepedési 

engedélyt azért kérelmezi, mert Magyarországon élő, magyar állampolgár 

házastársával, vagy magyar állampolgár kiskorú gyermekével szeretne családtagként 

együtt élni, feltéve, hogy kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban részesül, 

• aki büntetett előéletű és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő 

joghátrányok alól, illetve 

® akinek a letelepedése sérti a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot. 

El lehet utasítani annak a külföldinek a kérelmét, akinek a letelepedése a Magyar Köztársaság 

érdekeit veszélyezteti. Nem minősíthető azonban a Magyar Köztársaság érdekeit 

veszélyeztető ténynek a külföldi faja, neme, bőrszíne, vallása, anyanyelve, politikai vagy más 

véleménye, születési helyzete, nemzetisége vagy egyéb társadalmi hovatartozása. 

A külföldi megélhetése akkor tekinthető biztosítottnak, ha rendelkezik akkora jövedelemmel, 

vagy vagyonnal, amelyből saját magát, illetve eltartásra szoruló hozzátartozóit el tudja tartani, 

illetve Magyarországon van olyan hozzátartozója, aki a magyar jog szerint eltartása 

kötelezhető. Az eltartáshoz szükséges jövedelem, illetve vagyon nagyságáról azonban 

egyetlen jogszabály sem határoz meg konkrétumokat. 

Nagy Boldizsár: Lehet-e morális a migrációs politika? In.: Migráció és politika, MTA 
Politika Tudományok Intézete, Nemzetközi Migráció Kutatócsoport Évkönyve, Budapest, 1996. 169. oldal, 
Tóth Pál Péter: Milyen legyen a magyar migrációs politikai stratégia? In.: ugyanott, 182. oldal, 
Jungbert Béla: Gondolatok In.: ugyanott 190. oldal, 
Valkovics Emil: Néhány gondolat bevándorlás-politikai stratégiánk kialakításáról In.: ugyanott 202. oldal, 
Lévai Imre: Nemzetközi migráció és menekültpolitika In.: ugyanott 214. oldal, 
Tóth Judit: „NE arra gondolj, hogy Magyarország mit adhat neked, hanem arra: te mit adhatsz 
Magyarországnak" In.: ugyanott 219. oldal 
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A külföldi lakóhelye akkor tekinthető biztosítottnak, ha a kérelemben megjelölt jövőbeni 

lakóhelyen lakókra személyenként legalább 6 m2 lakószoba terület jut. Kivételes 

méltányosságból az idegenrendészeti hatóság akkor is engedélyezheti a kérelmet, ha az előírt 

lakószoba terület nincs meg. Másként ítélhető meg e tekintetben az előírt lakószoba terület 

nagysága például a házastárs, vagy ismerős, illetve távoli rokon esetében. Véleményem 

szerint a házastárs részére akkor is engedélyezhető a kérelem - természetesen a többi feltétel 

teljesítése esetén -, ha az előírt 6 m2 - t nem éri el a rendelkezésre álló lakószoba terület. 

A letelepedett személyi és úti okmánnyal történő ellátása 

A letelepedés tényét, a tartózkodás jogcímét, az okmány számát és kiadásának keltét a 

lakóhely létesítésének napját az engedélyező hatóság a külföldi úti okmányába bejegyzi. 

A letelepedési kérelem engedélyezését követően a külföldi részére magyarországi 

tartózkodásra jogosító letelepedési engedélyt állítanak ki, amelynek érvényességi ideje az 

engedélyező határozat keltétől számított őt év. A letelepedési engedélyt ötévenként a 

letelepedett külföldi lakhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóság hosszabbítja meg. 

Ha a letelepedett külföldi végleg el kívánja hagyni Magyarország területét, akkor ezt a 

szándékát be kell jelentenie a lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnál, 

amely bevonja a külföldi letelepedési engedélyét és érvényteleníti az úti okmányában lévő 

bejegyzést. 

Egyszeri utazásra szóló úti okmányt ad a Magyar Köztársaság külképviselete annak a 

bevándorolt, illetve letelepedett külföldinek, aki úti okmányát külföldön elveszítette, vagy az 

megsemmisült és az külföldön nem pótolható, emiatt a külföldi Magyarországra nem tudna 

visszatérni. 

Abban az esetben, ha a bevándorolt, vagy letelepedett külföldi nem rendelkezik a származási 

országa szerinti érvényes úti okmánnyal, és az rajta kívül álló okból nem pótolható, azt a 

magyar területi idegenrendészeti hatóságnál kérelmezheti. Az így kiállított úti okmány a 

kiállítástól számított két évig érvényes, meghosszabbítható, és a külföldit Magyarországra 

történő visszatérésre jogosítja. 
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A kérelmet az előírt formanyomtatványon, személyesen kell benyújtani, annál a területi 

idegenrendészeti hatóságnál, amely a külföldi lakhelye szerint illetékes. Ha a kérelmező 

egészségi állapota miatt nem tudja kérelmét személyesen benyújtani, akkor az 

meghatalmazott útján is előterjeszthető. Az egészségi állapot igazolása a kezelőorvos által 

kiállított igazolás útján történik. A kérelmezőnek azt is igazolnia kell, hogy a származási 

országa szerinti úti okmánnyal miért nem rendelkezik, és milyen kísérleteket tett annak a 

beszerzése érdekében. 

Ha a kérelmező kiskorú, kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselők közjegyző, vagy 

gyámhatóság, illetve idegenrendészeti hatóság előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát is. Ha a 

szülők felügyeleti joga megszűnt, akkor az ezt igazoló jogerős bírósági döntést kell a 

kérelemhez csatolni. 

A külföldi állampolgárok név és születési hely használata, határozatba foglalása során 

követendő eljárás: 

A külföldi állampolgár név és születési hely használata, határozatba foglalása tekintetében 

mindenek előtt a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. számú törvényerejű rendeletből 

kell kiindulni, mely szerint az ember személyes joga annak az államnak a joga, amelynek 

állampolgára. 

További részletszabályokat tartalmaz a letelepedett, illetve a letelepedés céljából az országban 

élő magyar nemzetiségű külföldi állampolgárok és hontalanok tekintetében az 

anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló törvényerejű rendelet.190 

A törvényerejű rendelet 29.§-a szerint külföldi állampolgárok, hontalanok névviselésénél 

állampolgárságuk, illetőleg származási helyük joga az irányadó. 

A külföldi helységnevet az illető országban használatos módon, vagy - ha ezt az okirat nem 

tartalmazza - az ügyfél ismeretei szerint kell anyakönyvezni. A hivatalos külföldi név mellett 

- ha ismert - járulékosan (zárójelben) a magyar elnevezést is fel kell tüntetni. A letelepedett, 

illetve letelepedés céljából az országban élő magyar nemzetiségű külföldi állampolgárok és 

hontalanok az utónevüknek megfelelő magyar utónevet is viselhetnek. 

1901982. évi 17. sz. tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról, a névviselésről 
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Az idegenrendészeti törvény értelmében a bevándorolt külföldit személyi igazolvánnyal kell 

•ellátni, és aki ilyen engedéllyel rendelkezik, köteles személyi adatait és lakcímét a lakóhelye 

szerint illetékes jegyzőnél bejelenteni. Az Idegenrendészeti törvény további rendelkezése 

értelmében a bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldiek ügyében a személyazonosító és 

lakcím adat fogalmakra, valamint az eljárás rendjére a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tőrvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A letelepedési engedéllyel rendelkező a lakhely bejelentési kötelezettségének az 

idegenrendészeti hatóságnál tesz eleget. 

A törvény 29.§.(1) bekezdése szerint a személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli 

nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a személyi adat és lakcímnyilvántartás - nem magyar 

állampolgár esetében ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának 

jogcímét igazoló közokirat - alapján kiállított hatósági igazolvány. 

A törvény felhatalmazása alapján kiadott 168/1999. (XI.24.) Kormányrendelet a 

személyazonosító igazolvány adatainak bejegyzése tekintetében a bevándorolt (letelepedett) 

utónevének, illetve a külföldi születési hely személyazonosító igazolványba történő 

bejegyzésének szabályait határozza meg. 

A személyazonosító igazolvány iránti kérelemhez a kérelmezőnek - ha nem rendelkezik 

érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más 

érvényes okmánnyal - be kell mutatni többek között 

» három hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés 

megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát, 

• a doktori cím viselésére jogosító okiratot, 

• bevándorolt és menekült jogállású személyeknek a bevándorlási engedélyt, illetőleg a 

menekültként! elismerést igazoló okiratot, továbbá 

• a lakóhely bejelentéséről szóló igazolást. 

A bevándorolt (letelepedett) és a menekült jogállású személy nem köteles csatolni a három 

hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonatot, és a névviselés megállapítására 

alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot. Köteles azonban bemutatni a kérelem személyes 

előterjesztésekor a bevándorlási (letelepedési) engedélyét. 
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A kormányrendelet értelmében viszont a bevándorolt (letelepedett) személynek a 

személyazonosító igazolvány iránti kérelméhez be kell mutatnia a külföldi hatóság által 

kiállított útlevelet, ha azzal rendelkezik. 

A bevándorolt (letelepedett) állandó személyazonosító igazolványát a bevándorolt 

(letelepedett) magyarországi lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző (okmányiroda) 

a bevándorlási (letelepedési) engedély alapján állítja ki. 

Azzal, hogy a Kormányrendelet a bevándorolt (letelepedett) külföldi részére történő 

személyazonosító igazolvány kiállításakor nem követeli meg kötelező érvénnyel a születési és 

a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat bemutatását, a 

bevándorlási (letelepedési) engedély tárgyában hozott határozat személyi adatokat tartalmazó 

rendelkező része különös jelentőséget nyert. Mindebből következik, hogy a névviselés és a 

külföldi helységnév megállapítása során a bevándorlási (letelepedési) kérelmeket elbíráló első 

fokú idegenrendészeti szervek a Kormányrendelet 30.§-ában előírtak szerint kötelesek eljárni, 

vagyis a bevándorlás (letelepedés) engedélyezése iránti kérelmek tekintetében hozott 

határozatban a kérelmezők családi nevét a külföldi okiratok hiteles magyar nyelvű 

fordításának megfelelő módon kell szerepeltetni. A magyar nemzetiségű, nem magyar 

állampolgárok anyakönyvi okmányainak magyar nyelvre történő fordításakor az Országos 

Fordító és Fordításhitelesítő Rt. - szakértői minőségben - zárójelben feltünteti az idegen 

nyelvre eltorzított családi név magyaros, eredeti alakját. Ezt a családi név alakot csak a hazai 

anyakönyvezés során lehet figyelembe venni, az érintett személy kérelmére. 

A bevándorolt (letelepedett), az országban élő magyar nemzetiségű külföldi állampolgárok és 

hontalanok az utónevüknek megfelelő magyar utónevet viselhetnek. A bevándorolt 

(letelepedett) utóneveként a megfelelő magyar utónevet kell bejegyezni, ha a bevándorlási 

(letelepedési) engedély azt tartalmazza. Az utónév magyar megfelelője szintén szerepel a 

fordításban. Ezt lehet az érintett személy kérelmére a bevándorlás (letelepedés) 

engedélyezésekor, vagy azt követően okirataiban feltüntetni. 

Amennyiben az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Rt. a külföldi okiratok fordításánál 

nem az előzőekben foglaltaknak megfelelően jár el, úgy lehetőség van a fordítás kicserélését, 

illetőleg a konkrét ügyben az Rt. külön állásfoglalását kérni. 
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Mint ismeretes a közokiratok fordítására és fordításhitelesítésére Magyarországon a 

vonatkozó szabályok értelmében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda rendelkezik 

felhatalmazással. Más személy, vagy cég általi fordítás tehát a letelepedés engedélyezési 

eljárás során nem fogadható el, és fel kell hívni a kérelmezőt az alkalmatlan fordítás 

kicserélésére. 

A bevándorlást (letelepedést) engedélyező határozatnak, mint a személyazonosító igazolvány 

kiállításának alapjául szolgáló okiratnak, tartalmaznia kell a külföldi állampolgár édesanyja 

leánykori családi- és utónevét. Figyelemmel arra, hogy néhány ország vonatkozásában, pl. 

Románia, Ukrajna, az anyakönyvi okiratok a nők férjes nevét tartalmazzák, így amennyiben a 

letelepedési kérelem nyomtatvány azt nem tartalmazza, a kérelem benyújtásakor 

nyilatkoztatni kell a kérelmezőt édesanyja leánykori családi nevét illetően. 

A letelepedési engedéllyel rendelkezők lakóhelyének bejelentése, lakcímváltozásuk 

A letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi köteles lakóhelyét, személyes adatainak 

közlésével bejelenteni az új lakóhely szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnál a 

beköltözést követő három munkanapon belül. A lakcím-bejelentési kötelezettség első 

alkalommal csak személyesen teljesíthető, illetve, ha a családtagok részére együttesen 

engedélyezték a letelepedést, akkor nagykorú családtag is megteheti azt. 

Kiskorú lakcím-bejelentési kötelezettségét természetesen a törvényes képviselője teljesíti. 

Ha a külföldi által bejelenteni kívánt lakcím nem azonos az engedélyben szereplő lakcímmel, 

akkor az idegenrendészeti hatóság ellenőrzi, hogy az új lakcímen megfelelnek-e a lakhatási 

feltételek, és csak ezt követően jegyzi be az új lakcímet. 

A letelepedési és bevándorlási engedély visszavonása 

A bevándorlási, illetve letelepedési engedély visszavonására a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal, illetve a Hivatal területi szervei jogosultak. 
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Az engedély akkor vonható vissza, ha 

© a külföldi az engedély megszerzése érdekében hamis adatot, vagy tényt közölt az 

idegenrendészeti hatósággal, 

® az engedélyezés alapjául szolgáló feltételek olyan jelentős mértékben megváltoztak, 

hogy ez már kizárná az engedély kiadását, feltéve, hogy az engedély kiadásától 

számítva még öt év nem telt el, 

• az engedélyezés családegyesítésre tekintettel történt és a házasság az engedély 

kézhezvételétől számított három éven belül nem a házastárs halála miatt szűnt meg, 

vagy a külföldi szülői felügyeleti joga megszűnt, kivéve, ha a külföldi már négy éve 

tartózkodik Magyarországon letelepedettként, vagy befogadottként, 

• a külföldi hat hónapnál hosszabb időtartamra elhagyta Magyarország területét, illetve 

külföldön tartósan vagy rendszeresen munkát vállalt. 

A szigorúbb előírás azért került be a szabályozásba, mert előfordult, hogy valaki a 

magyarországi letelepedést csak azért szerezte meg, mert ezáltal nagyobb eséllyel 

pályázhatott más országban munkavállalási lehetőség elnyerésére. A valódi célja tehát nem a 

magyarországi letelepedés, hanem a külföldi munkavállalás volt. 

A felsorolt feltételek megvalósulása esetén az idegenrendészeti hatóságnak lehetősége van az 

engedély visszavonására, ez azonban nem kötelezettsége. Vannak azonban olyan feltételek is, 

amelyek fennállása esetén az idegenrendészeti hatóságnak nincs lehetősége a mérlegelésre, a 

törvény ugyanis azt a kifejezést használja, hogy „az idegenrendészeti hatóság az engedélyt 

visszavonja". 

Ennek esetei a következők: 

® ha a kiskorú külföldi esetében a szülői felügyeletet gyakorló külföldi szülő 

tartózkodási engedélyét visszavonta az idegenrendészeti hatóság és a kiskorú további 

tartózkodásának feltételei a szülői felügyeletet gyakorló másik szülőnél vagy állami 

gondozás hiányában nem biztosított Magyarországon, 

© ha a külföldi családegyesítésre hivatkozva kapott engedélyt és magyar 

állampolgárságú házastársa külföldi letelepedés céljából elhagyta Magyarország 

területét, vagy a külföldi házastárs jogszerű magyarországi tartózkodása megszűnt, 
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® ha a külföldit kiutasították, vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat 

rendeltek el. 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetve a területi idegenrendészeti hatóságok 

ötévenként ellenőrzik a bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek 

tartózkodásának feltételeit. Ennek során azt vizsgálják, hogy az engedélyezéskor vizsgált 

körülmények továbbra is fennállnak-e. 

A letelepedés illetve a bevándorlás engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények 

különösen akkor változnak meg jelentősen, ha az engedéllyel rendelkező külföldi nem tudja 

• önmaga, illetve tartásra jogosult hozzátartozói lakhatását vagy megélhetését 

biztosítani, 

® önhibájából, munkaképessége ellenére rendszeres szociális támogatásra, illetve 

ellátásra szorul, 

• a tartását és/vagy ellátását vállaló családtagja e kötelezettségének nem tesz eleget. 

Ha a külföldi engedélyét a hatóság jogerős határozattal visszavonta, a magyarországi 

tartózkodásra vonatkozó jogosultságát érvénytelenítik az úti okmányában és bejegyzik az 

ország elhagyására vonatkozó kötelezettségét és a teljesítés határidejét. A bejegyzéssel 

egyidejűleg személyi igazolványát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és személyi 

azonosítóját is elveszik. A bevont okmányokat a települési önkormányzat jegyzőjének kell 

megküldeni. 

A kiskorúak letelepedésének speciális szabályai 

Ha a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldinek Magyarországon 

gyermeke születik, akkor a születés tényét a gyermek születésétől számított harminc napon 

belül be keli jelenteni az idegenrendészeti hatóságnál. A gyermek részére külön engedélyt 

nem kell benyújtani, hanem a feltételek meglétének vizsgálata nélkül ki kell adni részére az 

engedélyt, tehát a szülők engedélye kiterjed az engedély kiadását követően született 

gyermekekre. 
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Ha a szülők tartózkodási jogcíme azonos, akkor a gyermek részére is ilyen jogcímmel kell az 

engedélyt kiállítani, kivéve, ha a szülők bevándorlási engedéllyel rendelkeznek. Ebben az 

esetben a gyermek is letelepedési engedélyre jogosult. Ha eltérő, akkor a gyermek 

tartózkodási jogcímének megállapításánál mindkét szülő együttes nyilatkozatát kell 

figyelembe venni. Ha a szülők nyilatkozata hiányzik, akkor a gyermek számára kedvezőbb 

tartózkodási jogcím szerinti engedélyt kell számára kiadni. 

c./ A méltányossági és mérlegelési jogkör alkalmazásának lehetőségei a letelepedési 
kérelmek elbírálása során 

A méltányossági jog (equity) az angol jog forrása, és kifejlődése a XIII-XIV. században a 

lordkancellár bírói széke elé vont ügyek elbírálásának idejére tehető. Az igazságosság 

követelményeit kifejező jogelvek összessége volt a közönséges jog rugalmatlanságával 

szemben. 

A királyi paranccsal a common low bíróságoktól elvont ügyeket a jóhiszeműség és a 

tisztesség figyelembevételével bírálták el, és ez megfelelt az árutermelésbe bekapcsolódó új 

nemesség érdekeinek. Az ebből az ítélkezésből kifejlődő joganyag, a polgárosodás igényének 

kifejezőjévé vált, és az angol polgári átalakulással párhuzamosan szerepe fokozatosan 

megnőtt. 

Az equity bíráskodás a common low bíróságoktól szervezetileg is elkülönült, és a király az 

1616-ban megszületett döntésével a kétféle bíráskodás szabályainak ütközése esetén az equity 

érvényesülését mondta ki. 

A méltányosság erkölcsi alapelv, az emberi cselekedetek megítélésének egyik mércéje. 

Jogi jelentőséget az igazságossággal való szoros összefüggés biztosít számára, és mint annak 

kiegészítője, a jogviták eldöntésénél az enyhítő vagy mentő körülmények figyelembevételét 

teszi lehetővé. Az ókori Rómában méltányos jog néven az ősi eredetű ius civile, mint szigorú 

jog merevségének enyhítését szolgálta. 

A méltányosság - bár jelentős mértékben jogiasult -, sohasem veszítette el teljesen eredendő 

metajurisztikus jellegét. A méltányosság - már Platón, de különösen Arisztotelész 
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ábrázolásában - egyfajta korrektív igazságosság, az erkölcstől áthatott, erkölcsi tartalmakkal 

átitatott közvetítő elv, híd a jogszerűség és az igazságosság alapelvei között. A jogiasult, 

illetve jogiasított méltányosság azoknak az ellentmondásoknak, konfliktusoknak a kezelésére, 

megoldására szolgál, amelyeket a jogi norma és az eset kapcsolatát illetően évezredek óta 

érzékelnek. Az absztrakt, általános, a tipikusra orientált, statikus jogi norma és a 

mérhetetlenül konkrét, egyedi, atipikus vonásokkal is jellemezhető eset, illetve a szabályozott 

életviszonyok dinamizmusának ellentmondásairól van szó. 

A magyar jogban a német jogtudomány Biliigkeit - méltányosság - fogalmának hatására, 

először az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslatában találkozunk vele. 

A méltányosság a közigazgatási szervek felhatalmazása arra, hogy szabad belátásuk szerint, 

jogi kötelezettség nélküli j o g i normákat és egyedi érdemi aktusokat adhassanak ki. 

Ez a fajta szabad igazgatás a feudális állam, különösen az abszolutizmus jellemzője volt, ahol 

a közigazgatás legmagasabb szintje a király volt, az ő utasítása szerint járt el a közigazgatás. 

A polgári parlamentáris demokráciákra már az a jellemző, hogy a közigazgatást a jog uralma 

alá rendelték, aminek következtében a közigazgatás már csak az alkotmány, a törvények, és 

más alkotmányos jogszabályok alapján adhat ki az állampolgárokra kötelező rendelkezéseket. 

A méltányosság témaköre a jogbölcseletet már Arisztotelész idején is foglalkoztatta. 

Egyik értelmezése szerint a méltányosság a szabad mérlegelés vagy szabad belátás, a 

diszkréció speciális esete, ahol a jogalkalmazó elsősorban etikai-morális, és értékkiegyenlítő-

egyensúlykereső szempontokat érvényesít. 

A másik, a természetjogias, értékorientált megközelítés szerint a méltányosság a jogrendszer 

egyik fundamentális értéke, az Igazságosságot és a jogszerűséget összeegyeztető kategória. 

Mindkét értelmezés közös vonása, hogy felismeri az egyedi jogeset megismételhetetlenségét. 

A méltányosság a nemzetközi jogban is fontos szerepet kap, azáltal, hogy az államok a 

különböző nemzetközi bírói fórumokhoz fordulhatnak vitás kérdéseikkel, hogy azok 

vitájukban méltányossági döntést hozzanak. Erre utal a Nemzetközi Bíróság Statútuma, 

amikor a felek kérésére az ex aequo et bono döntésének alkalmazását teszi lehetővé. E 

kifejezés pontos jelentéséről a szakirodalomban is eltérő véleményekkel találkozunk. 
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Az egyik nézet szerint a méltányossági döntés azt jelenti, hogy a bíró a jogban meglévő 

hiányosságok pótlására méltányossági szempontokat vehet figyelembe. 

A másik nézet szerint a nemzetközi bíróságok eltekintenek a tételes jogszabályokban 

foglaltaktól a méltányosság elve alapján. 

A szabad belátás fogalma és alkalmazása Szontagh Vilmos szerint: 

A szabad belátás jogi fogalma: 

Szontagh szerint a szabad belátás a jogalkalmazás körébe tartozik. A jogalkalmazás 

folyamatában a jogalkalmazó a jogszabályban foglalt absztrakt tényállást hasonlítja össze 

azzal a tényállással, amelyet a külvilágban észlel. E folyamat eredményeképpen a 

jogalkalmazó vagy megállapítja a valamely jogszabályban foglalt tényállással való 

egyezőséget, vagy hasonlóságot, vagy azt, hogy a konkrét tényállásnak megfelelő absztrakt 

tényállás nem létezik. 

A konkrét tényállással való egyezőség esetén megteszi azt az intézkedést, amelyet a 

jogszabály előír. A jogalkalmazó szabad belátására az eljárás során akkor kerülhet sor, ha a 

jogszabályban foglalt tényállással való hasonlóság, vagy a szabályozás hiánya mutatkozik. 

Véleménye szerint a szabad belátás jogi értelemben „a jogszerűségnek adott esetbeni 

közhitelű megállapítására hivatott állami működésen kívül fekvő államcélt valósító 

közhatalmi tevékenység során előálló azon lehetőséget és szükségszerűséget, hogy az eljáró 

államszerv ott, ahol államcéltvalósító tevékenységének nincsenek meg, illetve még mielőtt a 

célt elérte, ezt megvalósíthatta volna, megszűnnek a jogi szabályozásban jelentkező korlátai, -

egyéni megítélése szerint szabadon választható úton-módon és eszközökkel törekedhessen az 

általános jogelvek szerint az államcél megvalósítására. Ilyen értelemben tehát szabad 

belátásról, az elvileges bírói működés körében nem beszélhetünk." 191 

Különbség van a közigazgatás szabad belátása és a bíróság tevékenysége során alkalmazott 

szabadság, a bírói mérlegelés között. A bíró szabadsága ugyanis csak annyiból áll, hogy a már 

191 Szontagh Vilmos: A közigazgatás szabad belátása, Miskolc, 1928. 73. oldal 
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létező állatni akarat (tehát a megalkotott jogszabály) végrehajtása során a törvényhozó által 

használt értékfogalmakat hely, idő és körülmények szerint konkretizálja. Ezzel szemben a 

szabad belátásban egy új államakarat jelenik meg konkretizált formában. A bírói 

tevékenységre elsősorban a jogszerűség a jellemző, a szabad belátásra pedig a célszerűség. 

A szabad belátás tehát csak a közigazgatásnak, mint az állami célt megvalósító működésnek a 

jellemzője, a bírói mérlegelés pedig a jogalkalmazásé. 

A szabad belátás jogi természete: 

A közigazgatás olyan állami tevékenység, amely a maga kezdeményezéséből jár el minden 

olyan esetben, ahol a közösség életében közhatalommal kielégítendő szükséglet merül fel. 

Közigazgatás már akkor létezett, amikor szabályozás még nem volt. A közigazgatás tehát 

eredetileg az absztrakt szabályozástól mentes, ilyen értelemben szabad és az önkényességig 

szabad közhatalmi tevékenység volt. Véleménye szerint azonban a szabad belátást nem 

jellemezheti az önkényesség, hanem céltudatosnak kell lennie, és a közigazgatási szerv 

nevében eljáró személy csak azt teheti meg, ami az állam- és közérdeknek meggyőződése 

szerint a leginkább megfelel. Az állam- és közérdeknek megfelelő eljárást pedig nem 

jellemezheti az önkényeskedés. A szabad belátás során a közigazgatási szemek jogi 

lehetősége van arra, hogy az állam céljait akadályoztatás nélkül valósítsa meg. 

A szabad belátás alkalmazásának több oka lehet. Az egyik az, hogy a szabályok 

megalkotására még nem volt lehetőség. A másik - és jellemzően emiatt kerül sor a szabad 

belátás alkalmazására hogy a szabályozott életviszony tekintetében nincs lehetőség az olyan 

előzetes és absztrakt szabályozásra, amely célirányosan és részletesen előírja a követendő 

eljárást, ugyanakkor nem kényszeríti a közigazgatási szervet arra sem, hogy a célszerűségi 

szempontokat önállóan méltányolja, illetve mérlegelje. Ha ugyanis a jogalkotó a jogszabály 

alkotás során nem határozta meg, hogy az eljárás során mit és hogyan kell mérlegelni, akkor 

ezt utólag már nem teheti meg, és azt a közigazgatási szervre kell bíznia. 

A szabad belátás jogi jellegének kérdése csak akkor került előtérbe, amikor az alanyi jogok a 

közigazgatás területén is megjelentek és megsértésük esetén már bírósághoz lehetett fordulni. 

Szontagh szerint a szabad belátás kizárólagosan a közigazgatási működés sajátja és annak 

velejárója is. Ha valaki az alkalmazásának szükségességét elveti, annak az az oka, hogy nem 
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ismeri a közigazgatás sajátos természetét és rendeltetését. A közigazgatásban az eljáró szerv, 

illetve személy egyénisége fokozott szerephez jut, fokozottabbhoz, mint a bíró egyénisége. A 

bíró feladata ugyanis a felismerése szerinti államakarat képviselete, megvalósítása. A bíró 

kizárólag a jogszerűség megállapítására hivatott és ezt egy már létező jogszabály híján nem 

tehetné meg. A közigazgatási szerv viszont a konkrét állami célokat kell, hogy megvalósítsa, 

akkor is, ha nincs jogi szabályozás. A jogi szabályozás hiánya pedig nemcsak akkor áll fenn, 

ha egyáltalán nincs jogszabály, hanem akkor is, ha a jogalkotó kifejezetten, vagy 

hallgatólagosan az eljáró szerv egyéni megítélésére bízza az államakaratnak a kialakítását is. 

A szabad belátásban jelentkező konkrét szabályozás abban különbözik az absztrakt értelmű 

szabályozásoktól, hogy az absztrakt szabályozás előzetes és elvont, a szabad belátás pedig 
• 192 konkrét, tehát mindig egyedileg meghatározott egyes esetekre vonatkozik. 

A szabad belátás a közigazgatási szerveknek bizonyos jogi korlátok közötti 

akaratszabadságaként fogható fel, ahol a szervezet akarata a köz akaratává válik a közjó és a 
1 

közérdek megvalósítása érdekében. 

A közérdek alatt ő a jogi lehetőségek több, vagy kevesebb tagból álló sorozatát érti. A szabad 

belátás pedig e sorozaton belül érvényesül és ahol ez a sorozat véget ér, ott kezdődik a szabad 

belátás.194 

A szabad belátás külső és belső jogi korlátai: 

Ha a szabad belátást alkalmazó közigazgatási szervnek az ügy elintézése során döntően a 

legjobb egyéni meggyőződése szerinti közérdeket kell figyelembe vennie, akkor azzal 

szemben megfelelő intézményes jogi biztosítékokat kell állítani. 

A szabad belátás jogi természetét a jogszabályok általában nem ismerhetik. A közigazgatási 

szerv feladatát, cselekvését a hatáskörét és eljárását megállapító alaki jogszabályok 

határozzák meg. Véleménye szerint a szabad belátás csak a jogilag szabályozott 

vonatkozásokon „felül" jut érvényesülésre.195 

A szabad belátásnak tehát vannak, jogilag felismerhető határai. Nyilvánvaló, hogy ha egy 

közigazgatási bíró egy közigazgatási döntést megsemmisít - például egy párt-politikai alapon 

192 ugyanott 111. oldal 
193 ugyanott 119. oldal 
194 ugyanott 120. oldal 
195 ugyanott 12,2. oldal 
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meghozott utcarendészeti intézkedést akkor ezt a jogszabályok megsértése miatt teszi, de 

ezzel még nem avatkozik bele a közigazgatás diszkrecionális hatáskörébe. Tulajdonképpen a 

szabad belátás során egy új, eddig nem létezett állami akarat megalkotásáról és 

alkalmazásáról van szó. Ha az ilyen államakarat helyességét ellenőrizzük, megállapíthatjuk, 

hogy annak nemcsak külsőleg kell megfelelnie a jogi követelményeknek, hanem belsőleg is, 

tehát a döntés indokait is ellenőriznünk kell, azt, hogy annak során nem alkalmaztak-e meg 

nem engedett eszközöket az állami célok megvalósítása érdekében. A szabad belátás 

alkalmazása során előfordulhat, hogy a közigazgatási szerv mérlegelése nem olyan tényeken 

alapul, és ebben az esetben az állami akarat megvalósításának célja csorbát szenved és a 

törvényhozó által nem kívánatos állami akarat valósulhat meg. 

A szabad belátás és az alanyi jogok viszonylata: 

Az alanyi jogok és a szabad belátás nem kerülhetnek összeütközésbe, de ebből az sem 

következik, hogy ahol a szabad belátás alkalmazása merül fel, ott alanyi jogról nincs szó. Az 

objektív szabadság ugyanis megkötheti a szervet anélkül, hogy bárki számára alanyi jog 

származna. Alanyi jog tárgyi jog nélkül nem képzelhető el, de létezhet olyan tárgyi jog is, 

amely nem nyújt alanyi jogosultságot. 

Alanyi jog azonban származhat a szabad belátás körében alkalmazott eljárásból is. A 

közigazgatási hatóság által a szabad belátással létrehozott alanyi jogokat adott esetben a 

bíróságon kell megvédeni. A konkrét esetben nem alanyi jogról van szó, hanem csak 

egyoldalú előnyösített helyzetről, amelynek az ügyfélre nézve előnytelen módosítása, vagy 

megszűntetése a hatóság szabad belátásának körébe tartozik. 

Vannak azonban olyan vélemények is, amelyek szerint a szabad belátás területén alanyi 

jogokról nem lehet beszélni. 

A jogban a „belátás", a „méltatás" és a „méltányosság" fogalmaknak még nincs kiforrott 

értelmük. Ha a bírói tevékenység során jelentkező szabadság és a közigazgatási működés 

során jelentkező szabadság között különbséget szeretnénk tenni, akkor ezen fogalmak különös 

jelentőséget kaphatnak. 

Az utasítás és a szabad belátás: 

A közigazgatási szervezetrendszert az alá- és fölérendeltség jellemzi, egységes irányítás alatt 

áll. Ez az egységes irányítás különösen ott juthat érvényesülésre, ahol megszűnik a törvény 
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szoros értelmű megkötő ereje, és a közigazgatási szerv, vagy a közigazgatás akarata 

érvényesül. 

Vizsgálni kell, hogy ez a kötöttség jogi szempontból milyen természetű. Az irányító befolyása 

csak a szervezeten belül érvényesül, nem pedig harmadik személyekkel szemben. Nem lehet 

tehát olyan jogi korlát, melynek be nem tartása miatt a bírósághoz kellene fordulni. 

A szabad belátás körében kelt intézkedések indoklásának kérdése: 

Szontagh azt vallja, hogy a közigazgatási intézkedéseket indokolni szükséges, mert ezzel 

igazolható a jogi korlátoknak a betartása. Természetesen a szabad belátás alkalmazása során is 

felmerülhetnek jogsértések. A szabad belátás azonban csak a jogi korlátokon belül 

érvényesülhet és nem szerzi meg a jog felett álló helyzetet.196 

Összegezve „A szabad belátás jogi természetét az elmondottakhoz képest abban foglalhatjuk 

össze, hogy a szabad belátással csak névlegesen mozgunk a jogalkalmazás területén, 

ténylegesen ugyanis nem jogalkalmazásról, hanem jogalkotásról van szó, amely jogalkotás 

azonban nem absztrakt módon, az esetek sokaságára és előzetesen, hanem mindig csak egy 

adott esetre és utólagosan történik."197 

• 198 
A szabad belátás fogalma és jelentősége Szamel Lajos szerint: 

A közigazgatás szabad belátása elméletének hívei azt vallják, hogy a törvényesség alapelvét 

az igazgatásban csak akkor lehetne maradéktalanul betartani, ha a törvényhozó minden 

tényállást és minden ahhoz kapcsolódó hatást teljes részletességgel szabályozhatna. 

Szerintük a törvényhozási technika két elérhetetlen ideál között ingadozik: 

®» az egyik a mindentudó tőrvényhozó, aki képes mindent előre látni, 

• a másik pedig a mindentudó tisztviselő, aki minden esetben képes megtalálni a helyes 

megoldást. 

196 ugyanott 157. oldal 
197 ugyanott 159. oldal 
198 Szamel Lajos: Az államigazgatás törvényességének jogi biztosítékai, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

' 1957. II fejezet 32-47. oldal 
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Ezzel Szamel Lajos nem ért egyet, mivel a valóságban a tényállások és azok következményei 

- általában típusonként jelentkeznek, és ezek szabályozása elvezet a jogszabályok megfelelő 

alkalmazásához is. 

A kapitalizmus liberális szakaszának jogtudósai szerint a szabad belátás, a diszkréció 

alkalmazása különbözteti meg a közigazgatási szervek működését, a másik ugyancsak 

végrehajtó szerv, a bíróság működésétől. Ennek oka, hogy a szabad belátást a célszerűség 

mozzanata jellemzi. A bíróság működését viszont a jogszerűség kell, hogy jellemezze, és nem 

szabad, hogy a célszerűség megelőzze a jogszerűség követelményét. 

A diszkréció - Szamel szerint - végső soron a jogszerű, vagy célszerű közigazgatási működés 

szembeállításához vezet és az imperializmus jogtudósai főleg a célszerű, tehát jogszerűtlen és 

így az önkényesen cselekvő közigazgatás mellett tették le a voksukat. Csak az az állam 

tekinthető tehát jogállamnak, amelyikben a közigazgatás a jognak van alárendelve, és az 

állami igazgatás nem a szervek önkényére, azok diszkréciójára bízva valósul meg, hanem a 

törvények által részletesen szabályozva. 

A szabad belátás fogalmát illetően a burzsoá jogtudósok nem jutottak egyöntetű álláspontra, 

ennek az az oka, hogy annak problémaköre az állampolgári jogokkal, annak sokat vitatott 

alanyi jogi jellegével van szoros összefüggésben. A feudalizmusban nem ismerték el az 

állampolgári jogok alanyi jogok jellegét és ott a királynak lehetősége volt arra, hogy az 

állampolgárokat törvényes eljárás nélkül megfossza tulajdonuktól és személyes 

szabadságuktól. A burzsoázia érdeke ezért azt kívánta, hogy az állami szervek önkényét 

felváltsa az állami szerveknek a polgárság érdekeinek megfelelő, törvényeken alapuló 

működése. 

Hosszabb időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a diszkréció és az ember veleszületett jogainak 

szembeállítását a diszkréció és az alanyi közjogok szembeállítása váltsa fel. Ez a XIX. század 

második felében kezdődött meg. A kapitalizmus fejlődésével azonban megváltoztak a 

burzsoázia alanyi jogokra vonatkozó jogi nézetei is. Először a reflexjogok elmélete jelent meg 

és ennek oldaláról tagadták az állampolgári jogok alanyi jogok jellegét, majd a célszerű és 

eredményes közigazgatás térhódítását követelték, bizonygatva a diszkréció tág 

érvényesülésének szükségességét. Erre a következtetésre jut Magyary Zoltán is, amikor 

leszögezi, hogy a XIX. században, a főkövetelmény a jogállam megvalósítása volt, míg a XX. 
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században már a közigazgatás eredményessége került előtérbe. A legalitás és az 

. eredményesség viszonyáról pedig azt állítja, hogy a közigazgatás is adminisztráció, és minden 

adminisztráció cselekvés, amely az eredményességre kell, hogy törekedjen. 

A reflexjogok elmélete szerint a közigazgatás területén értelmetlenség alanyi jogokról 

beszélni, mert az egyesnek a mindenható állammal szemben nem lehetnek alanyi jogai. 

Amikor a felsőbb hatóság, vagy a közigazgatási bíróság az objektív jogot alkalmazva 

kontrollt gyakorol egy hatóság ténykedése felett, az elsődleges cél ugyan a tárgyi jog 

érvényesítése, mégis a reflex hatásaként az is bekövetkezik, hogy az állampolgár is 

jogvédelemhez jut. 

A közigazgatás szabad belátásának fogalmát több jogtudós is meghatározta: 

Szontagh Vilmos szerint a törvényhozó csak abban az esetben engedheti meg a hatóság 

részére a szabad mérlegelés alkalmazását, ha nincs abban a helyzetben, hogy valamely 

ügyben előre lássa a legalkalmasabb állami magatartást. Ezekben az ügyekben a hatóság 

részére a törvényhozó felhatalmazást ad arra, hogy maga állapítsa meg cselekvésének 

legközelebbi, közvetlen célját. Szerinte a szabad belátás jogi értelemben lehetőség és 

szükségszerűség, amelynek lényege, hogy a közigazgatási szervnek nincsenek meg, vagy már 

megszűntek a jogi szabályozásban rejlő korlátai, ezért saját megítélése és szabad választása 

szerint törekszik az általános jogelvek szerint az állam céljainak megvalósítására. 

Szontagh szerint a szabad belátásnak az a szerepe, hogy kitöltse a jogrend közigazgatási 

vonatkozású hézagait. Önmagának is ellentmond, amikor jogi korlátlanságról, jogüres térről 

beszél a szabad belátás fogalmának meghatározásakor, ugyanakkor a későbbiekben azt a 

jogüres tértől különböző joghézag kitöltése eszközeként említi. 

Fontos számunkra az a felfogás is, amely szerint a diszkréció a közigazgatási cselekvés 

tartalmi és formai korlátlansága akkor, ha adott társadalmi viszonyok jogilag nincsenek 

szabályozva. 

Concha Győző szerint a szabad belátás a közigazgatási szervek felhatalmazása arra, hogy 

eldöntse, mit keli feladatának teljesítése érdekében cselekednie adott ügy ellátása során. 

Szerinte kétféle közigazgatás létezik, az egyik a szabályozott, vagy jogi, a másik pedig a 

diszkrecionális, vagy méltányló közigazgatás. Azt állítja, hogy a közigazgatás nem más, mint 

jogalkalmazás, vagyis az államcéloknak az egyes esetek körülményeihez alkalmazott 
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megvalósítása. Az álíamcélok azonban nem határozhatók meg minden esetben előre, ezért a 

hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy adott esetben joguk legyen méltányolni, hogy mi 

legyen az államcél és az hogyan érhető el 

Tomcsányi Móric véleménye szerint nem helyes a szabad mérlegelés kifejezés használata, 

mert a diszkréció nem szabad mérlegelést jelent, hanem szabadabb mérlegelésen alapuló 

intézkedést. Leszögezi, hogy a rendészeti tevékenységnek nem jellemzője a korlátlanul 

szabad elhatározás, az abszolút szabadság csak a törvényhozót illeti meg. Szerinte a 

közigazgatás szabadabb mérlegelése nem más, mint olyan szellemi tevékenység, amellyel 

mindenhol találkozunk, ahol jogalkotás történik. Nem tagadja az alanyi jogok létezését a 

diszkrecionális jogkörrel kapcsolatban sem, és szükségesnek tartja a jogi ellenőrzést a 

független bíróság által. 

Összegezve a szabad belátással kapcsolatos nézeteket, Szamel Lajos az alábbiakat állapította 

meg: 

• ha a közigazgatás jogilag korlátlanul cselekszik, olyan társadalmi viszonyokba 

ütközik, amelyek jogilag nem szabályozottak, de feladatait jogi szabályozás hiányában 

is teljesítenie kell. Ezekben az esetekben a jogsérés gyanúja fel sem merül, hiszen a 

közigazgatás cselekvésének nincs jogi korlátja, ezért jogorvoslatra nincs lehetőség, 

• ha van jogi szabályozás, a jogalkotó a közigazgatási szervre bízza, hogy mit tegyen a 

jogszabályban kitűzött cél elérése érdekében. A diszkréciónak ez az este hasonló az 

előzőhöz, a különbség, hogy a felhatalmazás nem általános, hanem csak adott körre 

korlátozódik. A közigazgatás számára azonban ebben a körben teljesen szabad a 

mozgás, 

• ha a jogszabály a közigazgatási szervre bízza, hogy bizonyos tényállás meglétét, vagy 

hiányát megállapítsa és annak eredményeként vagy tartózkodik a cselekvéstől, vagy a 

jogszabály előírása szerint cselekszik. 

Szamel Lajos leszögezi, hogy „a diszkréció fogalma különbözik a közigazgatási mérlegelés 

fogalmától. A diszkréció annyiban létezik, amennyiben a közigazgatás működésének jogi 

szabályozottsága hiányzik." 



198 

Mérlegelés és méltányosság fogalma és alkalmazása Dr. Kiss László szerint:199 

A jogszabályok a tipikus esetekre határoznak meg szabályokat. Ezek általában jogi normák és 

nem veszik figyelembe az egyes eseteket, azoknak a sajátosságait, mindössze ezek tipikus 

vonásait határozzák meg. Ahhoz, hogy bizonyos jogszabályok alkalmazásakor az egyedi 

sajátosságokat, körülményeket is figyelembe vegyék, szükség van a jogalkalmazó 

tevékenységére. Ez azonban nem a jogalkalmazó akaratát tükrözi, hanem a jogalkotóét. 

Szerinte az államigazgatási mérlegelésnek nem fogalmi eleme a jogi kötetlenség. Nála az 

államigazgatási mérlegelés jogszabály adta jogalkalmazási lehetőség, akár úgy, hogy maga a 

jogszabály, akár a jogalkotó egyéb módon biztosítja az eljáró jogalkalmazó számára a 

szűkebb, vagy tágabb körű mérlegelési lehetőséget. 

Az államigazgatási mérlegelésnél a fő hangsúly nem azon van, hogy a jogalkalmazó 

mérlegelési jogköre kötött-e, vagy sem, hanem azon, hogy hol jelölhető meg a mérlegelési 

jogkör jogszabályi alapja, illetve határa. 

Ezzel kapcsolatban két nézet van: 

• az egyik szerint a mérlegelési jogkör jogalapja lehet valamely jogelv, alapelv, vagy 

jogintézményt vezérlő eszme is. Ennek oka, hogy az államigazgatási szervek nagyon 

sokrétű feladatokat látnak el, és ezek konkrét, részletes és mindenre kiterjedő 

szabályozására nincs lehetőség. Ezért szükséges a jogalkalmazó számára a tágabb 

mozgási kör biztosítása. 

• a másik szerint a jogalkotótól olyan jogszabályok megalkotása kérhető számon, 

amelyek esetében a mérlegelési jogkör gyakorlásának terjedelme, feltételei és 

garanciái is pontosan behatárolhatók. 

Az államigazgatási szervek számára a mérlegelési jogkör alkalmazásának megengedése 

feltételez bizonyos humanitárius és igazságossági szempontokat is. Mindezek a mérlegelési 

jogkör individuális jellegét hangsúlyozzák. Ezek az elemek egyben a jogalkalmazás során 

gyakorolt korrekcióra is utalnak. 

'"•Dr. Kiss László: Mérlegelés és méltányosság az államigazgatásban, Pécs, 1975. 
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Az államigazgatási mérlegelés konkrét tartalma állandóan változik, mivel az államigazgatási 

anyagi jog is állandóim változik. Folyamatosan változnak azok a jogszabályok is, amelyek az 

államigazgatási szervek számára a mérlegelést lehetővé teszik. 

A mérlegelés megengedésével kapcsolatban két elv alkalmazásának lehetősége, illetve 

szükségszerűsége merül fel. Az egyik a célszerűség elve, amely a mérlegelés minél szélesebb 

körre való kiterjesztését, míg a másik a jogbiztonság elve, amely a mérlegelés korlátok közé 

szorítását kívánja meg. A két elv nem zárja ki egymást, és egymástól nem függetleníthetők. A 

célszerűség magából a jogszerűségből fakad és annak érvényesülési módját jelenti. 

Az államigazgatási szerv akkor hozza meg mérlegelési jogkörben a határozatát, ha 

• keretjogszabályról, 

• határozatlan jogfogalomról, 

® több törvényes választási lehetőségről, illetve 

• cselekvés és nem-cselekvés közötti választásról van szó. 

Az államigazgatási jogalkalmazásban mérlegelési jogkörről kétféle értelemben beszélhetünk. 

Az egyik a bizonyítékok szabad mérlegelése, a másik pedig az érdemi mérlegelés. A 

bizonyítékok szabad mérlegelésére akkor kerül sor, ha a tényállást bizonyítási eljárás 

keretében állapítjuk meg. 

Az államigazgatási mérlegelés jellemzői: 

® individualizáció, amely a jogszabály keretein belül, azon alapuló, ahhoz viszonyított, a 

jogalkalmazó által alkalmazott korrekció, 

® érdekarányosítás, amely új gazdasági viszonyok esetén fokozódik, 

• értékelő tevékenység, amely áthatja az előző két elemet, de magába foglalja a 

kifejezetten jogi elemeken túl a nem jogi, társadalmi szempontokat is. 

Van olyan nézet, amely szerint az államigazgatási mérlegelés a jogalkalmazás minden 

szakaszában jelen van, és van olyan, amely szerint csak a jogalkalmazás egy bizonyos 

fázisához köthető. 
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Beér János szerint a mérlegelő tevékenység az az értékelő folyamat, amelynek során a 

jogalkalmazó eldönti, hogy adott konkrét esetben a vonatkozó jogszabályok alapján, és az 

azok által biztosított lehetőségek keretein belül, milyen gyakorlati következtetéseket lehet 

levonni. Eszerint Beér János mind a tényállás megállapításának, mind pedig a jogszabály 

értelmezésének a szakaszából kizárja a mérlegelést. Szerinte mérlegelésre csak akkor kerülhet 

sor, ha a jogszabály megengedi a mérlegelést. Ha a jogszabály a mérlegelést nem engedi meg, 

az államigazgatási szerv mérlegelő-értékelő tevékenység nélkül hozza meg döntését. 

Kiss László szerint feltétlenül szükséges azoknak az államigazgatási jogszabályoknak a 

nagyobb számban történő megalkotása, amelyek teljes körű mérlegelésre adnak lehetőséget. 

Véleménye szerint a mérlegelés esetében az a kritérium az adott, amely a szabad belátásnál 

hiányzik, mert a mérlegelés ott kezdődik, ahol a szabad belátás elméletileg véget ér. 

Pontosabban a diszkréció, mint jogon kívüli jelenség ott kezdődik, ahol a mérlegelés, mint 

jogi jelenség véget ér. 

A méltányosságot illetően sincs egységes álláspont. 

Pulszky Ágost szerint a méltányosság fogalma nem áll ellentétben az eszményi igazságéval, 

hanem csakis a jogszerűségével, vagy, mint mondani szokás a szigorú jogéval.200 

A méltányosság eleve segíthet a jogszabály általánosságából fakadóan adódó méltánytalan 

helyzeteken azáltal, hogy a jogszabály általánosítását az egyedi esetekhez igazítja és egyben a 

jog megmerevedettségéből eredő méltánytalanságot enyhíti.201 

A fenti fogalmak annyiban közösek, hogy gyökerük a római jogban van. Már a római 

jogászoknak is fő törekvése volt, hogy a tételes jogot az úgynevezett eszményi joggal 

egyeztessék össze, amelyet úgy kívántak elérni, hogy a méltányosságot a jogrendszerbe 

illesztették. 

A méltányosság tartalma koronként állandóan változott és szerepe is módosult. Volt, amikor a 

jog és az erkölcs közvetítő elemének tekintették, és volt, amikor könyörületességi eszközt 

láttak benne. Voltak olyanok is, akik a méltányosság alatt az egyenlő elbánás elvét értették, 

illetve olyanok, akik a diszkréciót azonosították vele. 

200 Pulszky Ágost: A jog és az állambölcselet alaptanai, Budapest, 1885. 245. oldal 
201 Szászy-Schwarz Gusztáv: Pererga. A jogszabály tana Budapest, 1912. 31. oldal 
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Kiss László szerint a helyes definíció, hogy a méltányosság a jog és az igazságosság közötti 

.korrektív elem. Szerinte el kell vetni azokat a megnyilvánulásokat, amelyek méltányos 

joggyakorlást tennének lehetővé joghézag eseteiben is. Ilyen esetben a méltányosság 

megszűnne korrektív elv lenni, sokkal inkább jogkeletkeztető, jogképző tényezővé válhat. A 

méltányosság intézményében ilyen veszély egyébként is rejlik. 

Mind a római jogban, mind az angol jogban a változás olyan speciális jegyeket mutat fel, 

hogy emiatt az elért eredmények átvétele csak rendkívül szűk körű lehet. 

A méltányosság fogalmi jegyei: 

• a jogszabály és az igazságosság közötti korrektív elv, 

• egyediesítésre módot adó intézmény, 

® kivételes szabály előírását jelenti, 

• természetével csak az ügyfél javára szóló határozathozatal fér össze, 

• érdekarányosítással jár együtt. 

Szerinte az lenne a helyes, ha a méltányos jog gyakorlására csak kivételes esetekben 

kerülhetne sor, és csak akkor, ha a kivételes esetekről maga a jogszabály rendelkezik, és 

kifejezetten megemlíti azt. Fontosnak tartja, hogy a méltányos alapon hozott határozatok 

indoklása pontos és szabatos legyen. 

A mérlegelés és a méltányosság azonos jegyei: 

• az egyediesítés, 

• a tényállásbeli elemek meghatározott szempontok szerinti értékelése, 

© a korrektív jelleg, 

• az érdekösszhang megteremtése, 

• a méltányos döntés csak az ügyfél javára történjen. 

A mérlegelés és a méltányosság különbözőségei: 

© a mérlegelés minden jogalkalmazás nélkülözhetetlen része, 

• a méltányosság kivételes szabály alkalmazása, 
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• a mérlegelés során a jogalkalmazó azokat a tényeket veszi figyelembe, amelyek az 

ügyfélre kedvezőek, vagy kedvezőtlenek, így kizárják, hogy az ügyfél terhére szóló 

határozat alapjául szolgáljon, 

• a mérlegelés a méltányos joggyakorlás nélkül jár, a méltányosság viszont mindig 

együtt jár legalább a bizonyítékok mérlegelésével. 

A mérlegelés és a méltányosság alkalmazása a hatályos szabályozás során 

A közigazgatási aktussal szemben a legfontosabb követelmény, hogy jogszabályon alapuljon, 

és ne sértse azt. 

A jogszabály azonban nem szabályozhatja minden esetben teljes részletességgel a tárgyát 

képező viszonyokat. Esetenként előfordul, hogy biztosítja a több, lehetséges megoldás közötti 

választás lehetőségét. 

A jogi szabályozásban a közigazgatás döntési szabadsága, cselekvési lehetősége különböző 

lehet. A jogi kötöttség szempontjából kétféle módszerrel találkozhatunk. 

Az egyikben a jogalkotó a társadalomban elvileg előforduló minden tényállást teljes 

egészében és részletesen szabályoz. Az egyedi döntések meghozóit ez a módszer teljes 

egészében köti, mert csak azt a döntést hozhatja meg, amit a jogszabály számára előír. 

E módszer hátránya, hogy a jogalkotó nem láthat előre minden az életben előforduló esetet, és 

ilyenkor keletkezhetnek olyan tényállások, amelyre jogi szabályozás nem született. A 

jogalkalmazó e tényállásokkal kapcsolatos döntése tehát nem jogszabályi előírásokon fog 

alapulni, hanem analógián, ami biztos, hogy nem a kívánatos eredményt hozza. 

A másik módszer szerint a jogi norma teljesen keretjellegű, és a jogalkalmazóra van bízva, 

hogy milyen döntést hoz, feltételezve természetesen, hogy az a döntés adott helyzetben a 

legmegfelelőbb lesz. 

A kategorikus norma esetében, mivel az egyértelműen meghatározza az aktus tartalmát, a 

jogalkalmazó csak. a feltételek fennállását vizsgálja, és csak ebben a körben mérlegelhet, 

például, hogy a kívánt okirat hiteles-e, vagy a nyilatkozat igaz-e. 
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Az ügy érdemében mérlegelésre lehetőséget biztosító normák több, egyenlően lehetséges 

döntést tesznek lehetővé. Ezeknél a mérlegelés kiterjed a norma feltételeire, hipotézisére, a 

diszpozíciójára és a diszpozíció megválasztásának helyességére is. A mérlegelésnek ezt a 

szélesebb lehetőségét a jogtudomány általában diszkrecionális mérlegelésnek nevezi. A 

méltányosság minden esetben a jogszabály általánosan kötelező rendelkezése alóli kivételt 

jelenti. 

Ennek két esete van: 

• az egyik, amikor a törvény kifejezetten meghatározza a kedvezményezettek körét és az 

őket megillető méltányosságot, a kivételt esetleg alanyi jogon biztosítja, 

• a másik esetben a kivétel, a kedvezmény, az előny lehetőségéről a jogszabály 

rendelkezik, de annak gyakorlását a jogalkalmazóra ruházza. 

A jogalkalmazó megítélésétől függ az esetek többségében az is, hogy milyen mértékben 

részesíti az érintettet méltányosságban. 

A méltányosság tehát olyan jogalkalmazói döntést jelent, amelynek során a közigazgatási 

jogalkalmazó az igazgatott, illetve az ügyfél érdekében, méltányossági körülmények alapján 

nem a fő szabályt, hanem a kivételes szabályt alkalmazza. Lényeges annak hangsúlyozása, 

hogy a méltányos döntés csak erre vonatkozó hatásköri felhatalmazás alapján hozható. E 

hatásköri szabályozásnak kell tartalmaznia a lehetséges címzettek körének meghatározását, 

továbbá az úgynevezett méltányossági körülményeket vagy okokat, amelyek lényegében az 

eset atipikus jegyeinek jogalkotói kifejezései. A hatásköri szabályozás dönti el azt a kérdést 

is, hogy a méltányosság alkalmazása kötelező-e vagy csak egy lehetőség. 

Amennyiben a méltányossági körülmények, mint a méltányos döntéshozatal feltételei 

pontosan és egyértelműen kerültek meghatározásra, továbbá a kivételes szabály alkalmazása a 

méltányossági körülmények fennállása esetén kötelező, úgy a méltányosság nem kapcsolódik 

össze mérlegeléssel. Amennyiben a méltányossági körülmények definiálása többféleképpen 

értelmezhető jogi kifejezésekkel történt, illetve ettől függetlenül is, a kivételes szabály 

alkalmazása csak lehetőség, a méltányos döntéshozatal mérlegelésen fog alapulni. 

Megjegyzendő, hogy a jogszerű méltányos döntés sohasem a jogszabálytól, a jogi 

szabályozástól, hanem a fő szabálytól való eltérést jelenti. A jogszabálytól eltérő 
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méltányosság természetszerűleg nem minősíthető jogalkalmazásnak, hanem a jogellenes 

közigazgatási döntéshozatal körébe sorolható, a súlyos jogi hibában szenvedő, a hatásköri 

szabályozás túllépésével vagy megsértésével kiadott közigazgatási aktusok világába tartozik 

(praeter legem, contra legem méltányosság). 

A mérlegelési joggal összekapcsolódó méltányos közigazgatási döntéshozatal nem válhat 

diszkriminatívvá. A diszkriminatív méltányosság azt jelenti, hogy a mérlegelési jog adta 

lehetőség alapján, azonos paraméterekkel rendelkező esetek vonatkozásában, az egyik ügyben 

méltányos döntés születik, míg a másikban nem kerül sor ilyen döntéshozatalra. Pusztán a 

közvetlen hatásköri szabályozásnak való megfelelés vizsgálata alapján az ilyen döntések 

formálisan jogszerűnek minősíthetők, súlyosan sértik azonban az egyenlő elbírálás 

követelményét, szélesebb alkotmányos összefüggésrendszerben a diszkrimináció tilalmát. 

A méltányossági hatáskör jogi szabályozása szempontjából lényeges, hogy az szabatos és ne 

sommás legyen. A sommás hatásköri szabályozás ugyanis jogilag kötetlen döntéshozatalt 

eredményez, amely különösen kedvez a kiszámíthatatlan, diszkriminatív vagy éppen korrupt 

méltányos döntéshozatalnak. Sommás a méltányossági hatáskör-szabályozás, ha a 

méltányossági körülmények szabályozatlanok vagy határozatlan jogi fogalmakkal nyernek 

kifejezést (bianco méltányosság csonka hipotézises hatásköri normák alapján). Ugyancsak 

jogilag kötetlen méltányosságról van szó, amennyiben a fő szabálytól való eltérés tartalma 

szabályozatlanul marad (tartalmában kötetlen méltányos döntés). 

A közigazgatási jogi szabályozásnak azonban olyannak kell lennie, hogy ezek alkalmazása 

során, minden körülmények között biztosított legyen a jogszerű döntések meghozatalának a 

lehetősége, tehát, hogy a jog rendeltetésének megfelelő optimális döntések szülessenek. Ebből 

adódik, hogy az esetek döntő többségében kategorikus szabályozás születik. Az ilyen 

tényállások során a jogalkalmazó csak egyféle döntést hozhat. A közigazgatási szerv döntési 

joggal rendelkező alkalmazottja ilyenkor csak azt vizsgálja, hogy a jogszabályban 

megfogalmazott tényállás megvalósult-e, vagy sem. Ha igen, akkor csak a jogszabályban 

előírt döntés hozható. Az ilyen döntés meghozatalakor is van azonban a jogalkalmazónak 

lehetősége a mérlegelésre, hiszen a tények és körülmények számbevételét követően hozza 
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meg döntését. A bizonyítékok szabad mérlegelése a közigazgatási döntések meghozatala 
során is fontos alapelv marad.202 

Ilyen szabályozással találkozunk a hatályos idegenrendészeti törvény letelepedési szabályai 

között, a kérelem elutasítására vonatkozóan. 

Eszerint nem kaphat letelepedési engedélyt, az a külföldi 

• akinek nem biztosított a magyarországi lakhatása és megélhetése, 

• akivel szemben a magyar hatóság előtt büntetőeljárás van folyamatban, vagy a 

büntetőeljárással összefüggésben elrendelt körözés hatálya alatt áll, 

• aki közegészséget veszélyeztető betegségben szenved, kivéve, ha a letelepedési 

engedélyt Magyarországon élő, magyar állampolgár házastársával, vagy magyar 

állampolgár, kiskorú gyermekével történő együttélés céljából, családtagként 

kérelmezi, feltéve, hogy kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban részesül, 

• aki büntetett élőéletű, és nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól, 

» akinek letelepedése a nemzetbiztonságot, vagy a közbiztonságot sérti.203 

A fenti feltételek fennállása esetén tehát a külföldi letelepedési kérelmét el kell utasítani, mert 

a jogszabály nem enged mérlegelésre lehetőséget. A döntést meghozó köztisztviselő azonban 

amikor azt vizsgálja, hogy a kérelmező magyarországi megélhetése biztosított-e, a 

kérelemhez mellékelt okmányok, igazolások alapján mérlegeli, hogy a külföldi rendelkezésére 

áll-e egy olyan nagyságú összeg, amelyből a magyarországi megélhetése biztosítottnak 

tekinthető. 

Vannak olyan közigazgatási normák, amelyekben a jogalkotó a jogalkalmazó számára 

többféle döntési lehetőséget biztosít. Az ilyen helyzetekben is kötött azonban a közigazgatási 

szerv döntése, mert a jogszabály meghatározza a döntés célját, kereteit és tartalmát. Ezt 

nevezzük mérlegelési jogkörnek. 

A mérlegelési jogkör mellett a közigazgatásban találkozunk a szabad belátás, a diszkréció 

jogával is. A diszkréció több mint a mérlegelési jogkör. Itt a közigazgatás széles 

ehhez lásd még: Magyar Közigazgatási jog Általános rész, Szerkesztette: Fazekas Marianna - Ficzere Lajos, 
4. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 314-320. oldal 

203.2001. évi XXXIX. törvény, 2Í.§ (1) bekezdés 
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felhatalmazást kap arra vonatkozóan, hogy az állami célokkal, a jog általános kereteivel 

összhangban, szabad belátása szerint cselekedjen és döntsön. 

A mérlegelés és a diszkréció jogával összefüggésben felmerül, hogy biztosított-e a jogorvoslat 

lehetősége az ilyen döntések esetében. Korábban ugyanis kizárt volt az ilyen aktusokkal 

szemben a bírói felülvizsgálatnak a lehetősége. Ezt azzal indokolták, hogy ezekben az 

esetekben a jog nem határozza meg a döntés tartalmát, emiatt a bírónak, aki egyébként a 

döntés jogszerűségét vizsgálja, nincs lehetősége a jogilag kötetlen közigazgatási cselekvés 

felülvizsgálatára. A későbbiekben mindkét jogkör esetében erőteljes eljárási garanciákra volt 

szükség, amelyet eljárásjogi kötöttségekkel ellensúlyoztak. Ilyen eljárásjogi kötöttség például 

a döntéseknek az indoklása, amiből megállapítható, hogy jogszerű volt-e a mérlegelés, vagy a 

diszkrecionális jogkör alkalmazása. Ma már az ilyen döntésekkel szembeni jogorvoslat 

lehetőségét is elismerik. 

Az 1990-es évek első felében több esetben megsemmisítette a bíróság az idegenrendészeti 

hatóság elutasító határozatait, mert az indoklásban az idegenrendészeti törvényre utalva csak 

arra hivatkoztak, hogy a kérelmező „beilleszkedése a magyar társadalomba egyéb okból 

nyilvánvalóan nem várható5'.204 

A törvény szerint nem kaphatott bevándorlási engedélyt az a külföldi 

• aki beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll, vagy 

• akinek magyarországi megélhetése és lakhatása nem biztosított, vagy 

• akinek beilleszkedése a magyar társadalomba egyéb okból nyilvánvalóan nem 

várható.205 

A bíróság az ilyen indoklás mellett nem látta bizonyítottnak a beilleszkedés lehetetlenségét, 

és megsemmisítette az idegenrendészeti hatóság határozatát, és új eljárás lefolytatására 

utasította azt. 

A későbbiekben ezt az indoklást többek között azzal egészítették ki, hogy mivel a külföldi a 

magyar szokásokat és a magyar nyelvet nem ismeri, nem várható el tőle a magyar 

társadalomba való beilleszkedés. Elsősorban a kínai állampolgárok bevándorlási kérelmei 

kerültek ilyen indoklással elutasításra. 

204 1993. évi LXXXVI. törvény, 22.§. (1) bekezdés, c. pont 
205'ugyanott 22. §. (1) bekezdés 
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A hatályos törvény már megpróbálja kiküszöbölni az ilyen elutasításnak a lehetőségét, amikor 

.előírja, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megfelelően nem minősíthető a 

Magyar Köztársaság érdekeit veszélyeztető tényként a külföldi faja, bőrszíne, neme, 

anyanyelve, vallási, politikai, vagy más véleménye, nemzetiségi, vagy egyéb társadalmi 

hovatartozása, születési helyzete.206 

Azt, hogy a szabályozás kategorikus, vagy mérlegelési jogkört foglal magában, legtöbbször 

nyelvi módszerekkel fejezik ki. A „kell"(pl. a letelepedés iránti kérelemhez mellékelni 

kell) , vagy a kijelentő mód (pl. a letelepedési kérelem engedélyezése ügyében a rendőrség 

és a Nemzetbiztonsági Hivatal szakhatóságként véleményt nyilvánít)208 alkalmazása esetén a 

jogi norma kategorikus, a -hat, -het (pl. letelepedés céljából engedélyt kaphat az a külföldi)209 

megfogalmazás pedig a többfajta döntési lehetőséget foglalja magában. 

A mérlegelési jogkör jogi kötöttségének kialakulásában meghatározó szerepe van a 

jogalkalmazói gyakorlatnak. A jogalkalmazói gyakorlat ugyanis létrehozza azokat a 

jogszabály értelmezési lehetőségeket, amelyek a jogszabályban nyitva hagyott 

rendelkezéseket kitöltik. Emellett a Legfelsőbb Bíróság a jogértelmezésével, a mérlegelési 

jogkörrel kapcsolatos joggyakorlatot is befolyásolja, aminek következtében azokon a 

területeken is megteremti a jogbiztonságot, ahol a jogalkotó szándékosan széles körű 

mérlegelési lehetőséget teremtett. 

Az idegenrendészeti törvény például deklarálja, hogy a külföldi magyarországi megélhetése 

csak akkor tekinthető biztosítottnak, ha önmaga és tartásra jogosult rászoruló családtagjai 

eltartásához megfelelő jövedelemmel, vagy vagyonnal rendelkezik, illetve Magyarországon, a 

magyar jog alapján eltartásra kötelezhető hozzátartozója él.210 

A törvény azonban nem határozza meg, hogy milyen összegű az a jövedelem, amelyből ma 

Magyarországon meg lehet élni. A külföldinek - véleményem szerint - a megélhetésen túl 

még magyarországi egzisztenciáját is meg keli teremtenie, és erre csak magasabb összegű 

jövedelem mellett lehet lehetősége. A kialakult gyakorlat az, hogy a döntések meghozatalánál 

206 2001. évi XXXIX. törvény 21.§ (3) bekezdés 
207 ugyanott, 19.§ (2) bekezdés 
208 ugyanott, 19.§ (4) bekezdés 
209 ugyanott, 18.§ (1) bekezdés 
210'ugyanott, 22.§. (1) bekezdés 
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az idegenrendészeti hatóságok általában a minimálbérnek megfelelő, vagy azt valamivel 

meghaladó munkabért, illetve jövedelmet vesznek figyelembe. 

A mérlegelési jogkört meghaladó diszkrecionális jogkör az idegenrendészeti jogi 

szabályozásban is jellemző. Ennek oka, hogy ezek a szabályok elsősorban ott jelennek meg, 

ahol a magyar állam más országokkal kerül kapcsolatba. így az idegenrendészeti eljárásban, 

és a menedékjogi szabályozásban, a menekültekkel kapcsolatos eljárásban is találunk erre 

példákat. Ezeknél a döntéseknél a jogalkalmazó nagyobb szabadságot kap a döntéshez, de 

ennek a szükségessége indokolt és nem vitatható. 

Az idegenrendészeti törvény például felsorolja azokat a mellékleteket, amelyeket a 

letelepedési kérelemhez kell csatolnia a kérelmezőnek.211 Azt is előíija azonban, hogy a 

mellékletek közül néhány okirat csatolása alól a kérelmező nyilatkozata alapján felmentés 

adható. 

Ezek a következők: 

• a születési, házasságban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonat is, 

• a házasság megszűnése esetén az azt megállapító jogerős hatósági határozat, 

® kiskorú kérelmező esetén a személyes joga szerinti hiteles okirat arról, hogy a kiskorú 

letelepedésének törvényes akadálya nincs, és 

• a büntetlen élőéletet igazoló, hat hónapnál nem régebbi okirat. 

Ezekben az esetekben a jogalkalmazónak az ügyfél nyilatkozata alapján kell arról döntenie, 

hogy engedélyezi-e a külföldi letelepedését. Előfordulhat, hogy a külföldi nem tudja 

beszerezni a hazájából azt az okiratot, amelyből meg lehetne állapítani, hogy volt-e hazájában 

büntetve, vagy sem. Ezeknél a kérelmeknél is jelentkezik azonban a társadalom részéről az a 

kívánalom, hogy ne kapjanak olyan külföldiek letelepedési engedélyt, akik korábban 

hazájukban bűncselekményeket követtek el, esetleg az azokkal kapcsolatos felelősségre vonás 

elől menekültek Magyarországra. Az ilyen döntések során az idegenrendészei hatóság 

felelőssége rendkívül nagy. Nem gondolom azonban, hogy ezt a jogosítványt el kellene venni 

tőle. A hatályos jogi szabályozásban is adott a jogorvoslat lehetősége, hiszen a fellebbezés és 

a bírósági felülvizsgálat lehetősége is biztosított. Ennek következtében a másodfokú 

idegenrendészeti hatóság (a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala) 

2,12001. évi XXXIX. törvény, 19.§. (2) bekezdése 
2,2 ugyanott 19.§. (3) bekezdés 
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és a közigazgatási bíróság is felülvizsgálhatja, hogy a területi idegenrendészet megfelelően 

.vizsgálta-e a tényállást és megfelelő döntést hozott-e. 

A mérlegelési jogtól meg kell különböztetni a méltányosságot. Méltányosság alkalmazása 

esetén a jogalkalmazó az ügyfél javára dönt, mégpedig a főszabálytól eltérően. Méltányosság 

alkalmazására azonban csak a jogszabály felhatalmazása esetén van lehetőség. Ilyenkor a 

jogszabály többnyire megállapítja azokat a méltányossági okokat is, amelyek esetén a 

méltányosság alkalmazására lehetőség van. A méltányosság gyakorlására gyakran csak a 

miniszter, vagy a minisztérium jogosult. Ennek indoka az, hogy a jogalkotó ezzel kívánja az 

esetleges visszaéléseket megakadályozni. 

Az idegenrendészeti törvényben is találunk példát a méltányosságra. A külföldi 

magyarországi lakhatása csak akkor tekinthető biztosítottnak, ha az általa a kérelemben 

megjelölt lakóhelyen lakókra személyenként legalább hat négyzetméter lakószoba terület jut. 

E feltételtől kivételes méltányosságból az eljáró hatóság eltekinthet.213 

Gyakran előfordul olyan eset, hogy magyar állampolgár, vagy Magyarországon élő külföldi 

egy másik külföldi személlyel köt házasságot. Úgy döntenek, hogy a jövőben 

Magyarországon szeretnének együtt élni. A magyarországi házastársnak azonban csak olyan 

lakáslehetősége van, ahol a lakásban lakó személyeknek nem áll rendelkezésére 

személyenként hat négyzetméter lakószoba terület. Ebben az esetben véleményem szerint nem 

célszerű a házastársakat egymástól elszakítani, célszerű engedélyezni a külföldi házastárs 

letelepedését. Más a helyzet akkor, ha ez az eset nem házastársak, hanem ismerősök esetében 

merül fel. Ilyenkor a méltányosság alkalmazása nem indokolt. 

Szintén a méltányosság alkalmazására példa a tőrvénynek az a szabálya, amely szerint 

letelepedés céljából engedélyt kaphat az a külföldi, akinek letelepedését a belügyminiszter 

kivételes méltányosságból engedélyezte.214 A belügyminiszteri döntés megfelelő garanciát 

nyújt az ilyen esetekben a kivételes méltányosság alkalmazására. 

213 2001. évi XXXIX. törvény, 22.§. (2.) bekezdés 
214 Ugyanott 18.§ (1) bekezdés d. pontja 
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Véleményem szerint a mérlegelési, a diszkrecionális és a méltányossági jogkör alkalmazása a 

.hatályos letelepedési szabályozásban megfelelő hangsúlyt kapott, ezek a jogkörök jól 

szolgálják a jogalkotó célját, és segítik a jogalkalmazók munkáját. 

c./ A bevándorolt és a letelepedett jogállása 

A külföldiek jogi helyzete 

Az állam területi felségjoga mindazokra a természetes és jogi személyekre kiterjed, akik az 

állam területén tartózkodnak. 

A területi felségjog tehát érvényesül az állam területén tartózkodó olyan személyekre is, akik 

nem az állam polgárai, hanem külföldiek. 

A külföldiek jogállása nem teljesen azonos az állam polgárainak jogi helyzetével. A 

külföldiek jogállását egy sajátos jogterület, az idegenjog szabályozza. Az idegenjog azoknak a 

külföldieknek a jogállását szabályozó jogszabályoknak az összessége, amelyek az adott állam 

jogszabályokban rögzített állásfoglalását fejezik ki a vele állampolgársági jogviszonyban nem 

álló, de valamely társadalmi kapcsolatba került jogi és természetes személyekkel 

kapcsolatban. 

Az idegenekre vonatkozó jogok nem tartoznak egységes jogágba, hanem különböző jogágak 

foglalkoznak a külföldiek jogi helyzetének meghatározásával, például az alkotmányjog, 

közigazgatási jog, nemzetközi jog, stb. 

A Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi nemcsak az állam területi felségjoga alá 

rendelt és köteles betartani azokat a normákat, amelyeket az állam számára előírt, hanem saját 

állama személyi felségjoga hatálya alatt is áll. Az állampolgárt külföldön is köti saját 

államához az állampolgári hűség, a külföldön tartózkodót saját állama behívhatja katonának. 

A külföldön tartózkodó állampolgárnak vannak azonban jogai is államával szemben, például a 

választójoga külföldön is megmarad, és ő maga is választható. Esetében azonban elsődlegesen 

a fogadó állam területi felségjoga érvényesül. 

A külföldiek jogi helyzetére főként a belső jogszabályok az irányadók. A nemzetközi jog a 

külföldiekre vonatkozóan elsősorban alapvető elveket fektetett le, de státuszukat nem 
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szabályozhatja részletesen, mivel azt mindig a tartózkodási helyük szerinti állam, illetve a 

külföldi saját állama jogosult megállapítani. 

A nemzetközi jog a következő alapelveket rögzíti: 

1. Az egyenlő elbánás elve: azt jelenti, hogy a külföldi nem eshet kedvezőbb feltételek, 

illetve elbírálás alá, mint az állam saját polgárai és nem is igényelhet magának 

kedvezőbb helyzetet. Általában megilletik azonban mindazok a jogok, amelyek az 

állam saját polgárát is megilletik. Ez alól kivételt általában az állampolgársághoz 

fűződő jogosultságok képeznek, például a külföldinek nincs választójoga, nem lehet 

fegyveres testület tagja. A külföldieknek bizonyos tevékenységek végzéséhez 

engedélyre van szükségük, például munkavállalás, ingatlanvásárlás. A külföldit is 

megilletik a biztonsághoz, a védelemhez való jogosultságok, az állam a külföldi 

részére is köteles biztosítani az élet- és vagyonbiztonságot, csakúgy, mint a saját 

polgárainak. 

2. A nemzetközi standard elve: ez az alapelv némileg ellentétben van az előbbivel. Ezen 

alapelv szerint az állam a külföldiek számára köteles megadni mindazokat a jogokat, 

amelyeket a „művelt" nemzetek megadnak, még akkor is, ha ezeket a jogokat a saját 

állampolgáraik számára nem biztosítják. Ez az alapelv több ponton is 

megkérdőjelezhető. Az egyik, hogy hol a különbség a civilizált, és a nem civilizált 

nemzet között. Ez az elv az egyenlő elbánás elvével, és az állam területi felségjogával 

sem fér össze. Ezen alapelv szerint az államnak a területén tartózkodó külföldinek 

olyan jogokat is biztosítani kellene, amelyek saját jogszabályaival ellentétesek, vagy 

egyszerűen nincs rá lehetősége. Egy szegény afrikai ország nem tudja mindazokat az 

életkörülményeket, közbiztonságot biztosítani a területén tartózkodó külföldinek, 

például egy német állampolgárnak, mint amit ő otthon megszokott. Az állam területére 

lépett külföldiek egymáshoz viszonyított helyzete általában azonos. Elvileg tehát 

minden külföldi egyenlő, állampolgárságra tekintet nélkül. Az állami szuverenitásból 

azonban adódik, hogy minden ország speciális kedvezményeket adhat a belépés, a 

tartózkodás, stb. tekintetében, illetve más államokkal kapcsolatos megszorításokat 

vezethet be, például a vízummentesség. 
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3. Az alapvető emberi jogok biztosítása: a külföldit is megilletik a személyes 

szabadságjogok, de természetesen vannak ezek között olyan jogok is, amelyeket a 

külföldi nem érvényesíthet, például az anyanyelven történő ingyenes oktatáshoz való 

jog. Ez az elv összhangban van a Magyarország által is a belső jogba transzformált 

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, valamint a Polgári és Politikai Jogok 

Nemzetközi Egyezségokmányával, továbbá más nemzetközi egyezményekkel. 

A bevándorlás nem alapvető emberi jog. Az országok azt is korlátozhatják, hogy kiket és 

milyen feltételekkel engednek be a területükre, azt pedig különösen feltételhez köthetik, hogy 

kit engednek letelepedni a területükön. Ennek megfelelően szabályozzák, hogy a területükre 

ki vándorolhat be. A bevándorlás tehát a külföldi állampolgárok jogosultsága. 

A bevándorolt és a letelepedett jogállása, a két státusz összehasonlítása: 

A bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi függetlenül az állampolgárságától közel 

azonos jogokat élvez, mint a magyar állampolgárok, jogi státusza az egyes politikai jogok 

kivételével azonos a magyar állampolgáréval. 

A bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldit megilletik az Alkotmány XII. fejezetében 

meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek közül mindazok, amelyek a Magyarországon 

tartózkodó külföldieket általában megilletik. Megilleti őket tehát az élethez, az emberi 

méltósághoz, a szabadsághoz, a személyi biztonsághoz való jog, a szabad mozgás és a 

tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, beleértve a lakóhely, vagy az ország 

elhagyásához való jogot is. Megilleti őket továbbá a jó hírnévhez, a magánlakás 

sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok, és a személyes adatok védelméhez való jog. A 

bevándoroltaknak joguk van a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadságra is. 

A bevándorolt, amíg a bevándorlási engedélyét vissza nem vonják, addig Magyarországon 

tartózkodhat, szabadon mozoghat, és lakóhelyet változtathat. Jogállását és 

személyazonosságát a külföldiek részére rendszeresített személyi igazolvánnyal, illetve 

letelepedési engedéllyel igazolja. 



213 

A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló kormányrendelet értelmében ingatlant vásárolhat, 

kivéve a termőföldnek és védett természeti területnek minősülő ingatlant. Az ingatlan 

megvásárlásához azonban szükséges az illetékes fővárosi, illetve megyei közigazgatási hivatal 

vezetőjének az engedélye. A közigazgatási hivatal az engedélyt csak akkor adhatja meg, ha a 

külföldi ingatlanvásárlása önkormányzati és egyéb közérdeket nem sért. 

A bevándorolt külföldi vámkedvezményt, illetve vámmentességet kap saját javai 

behozatalára. 

A bevándorolt külföldi külföldre utazhat, saját nemzeti útlevelével, rá saját állama 

vízummentességi egyezményei vonatkoznak. 

A hatályos társadalombiztosítási jogszabályok értelmében a bevándorolt külföldi 

térítésmentes egészségügyi ellátásra jogosult. 

Munkavállalásához nincs szükség munkavállalási engedély beszerzésére. 

A bevándorolt az egyéni vállalkozásról szóló törvény215 értelmében egyéni vállalkozói 

tevékenységet folytathat, de ehhez előzetesen - hasonlóan a magyar állampolgárokhoz - be 

kell szereznie az egyéni vállalkozás székhelye szerint illetékes települési önkormányzat 

okmányirodájában az engedélyt. 

A bevándorolt külföldiek a korábban megkötött és még hatályos nemzetközi egyezményeknek 

megfelelően igényelhetik magyarországi nyugdíjukat. 

A bevándorolt választójoga korlátozott, az országgyűlési választásokon nem vehet részt, az 

Önkormányzati törvény szerint azonban részt vehet az önkormányzati választásokon, de nem 

választható. 

A bevándorolt külföldi köteles a lakcímét bejelenteni, az ezzel kapcsolatos szabályok 

megegyeznek a magyar állampolgárokra vonatkozó szabályokkal. 

] 990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról 
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Nem kötelezhetők sorkatonai szolgálatra, és nem tölthetnek be olyan beosztást vagy 

munkakört, amelyet csak magyar állampolgár tölthet be. A bevándorolt külföldi nem lehet 

például jegyző, ügyvéd, rendőr, bíró, stb. 

A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény vezette be a 

letelepedés fogalmat a korábbi jogszabályok bevándorlás fogalma helyett. A törvény nem 

érintette a korábban kiadott bevándorlási engedélyek érvényességét, továbbá az azokhoz 

kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket sem. 

A letelepedési engedélyhez már nem kapcsolódnak olyan széles körű jogosítványok, mint a 

bevándorlási engedélyhez. Bár a letelepedési engedély is határozatlan idejű magyarországi 

tartózkodást biztosít, a külföldit általában a tartózkodási engedéllyel rendelkezők 

jogosultságai illetik meg. 

Lakóhely bejelentési kötelezettséget az idegenrendészeti hatóságnál teljesítenek, és nem lehet 

őket személyazonosító igazolvánnyal ellátni. 

A letelepedési engedéllyel rendelkező külföldieket is megilletik az Alkotmány XII. 

fejezetében szabályozott alapvető jogok és kötelezettségek közül mindazok, amelyek 

általában a Magyarország területén tartózkodó külföldieket megilletik. így különösen az 

élethez, az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, a személyi biztonsághoz való jog, a szabad 

mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, beleértve a lakóhely vagy az 

ország elhagyásához való jogot is. Megilleti továbbá a jó hírnévhez, a magánlakás 

sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. A 

letelepedettnek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadságra is. 

Azokat a munkaköröket és feladatköröket, amelyek ellátását a jogszabály magyar 

állampolgársághoz köti, a letelepedettek nem tölthetik be. A letelepedettek nem hadkötelesek, 

nem szavazhatnak az országgyűlési képviselő és a helyi képviselő választásokon, és nem 

választhatók. Mint láttuk a bevándoroltak ezzel szemben a helyi önkormányzati választásokon 

- ha a törvényben foglalt egyéb követelményeknek megfelelnek - szavazati joggal 

rendelkeznek, de nem választhatók helyi önkormányzati képviselővé. 
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A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

szerint a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldieknek magyarországi 

munkavégzésükhöz nincs szükségük munkavállalási engedélyre. E tekintetben jogosultságuk 

megegyezik a bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldiekével. 

A letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi - a bevándorolttal megegyezően - jogosult az 

idegenrendészeti hatóság által kiállított úti okmányra, ha a származási országa érvényes úti 

okmányával nem rendelkezik, és rajta kívül álló okból az nem pótolható. 

A letelepedett kiskorú a közoktatásról szóló törvény rendelkezése szerint a törvény erejénél 

fogva tankötelessé válik, és a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett veheti 

igénybe a közoktatási szolgáltatásokat. Ugyanez vonatkozik a bevándorolt kiskorúakra is. 

A letelepedett külföldi a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint az e 

szolgáltatások fedezetéről szóló törvény értelmében csak munkaviszony alapján, illetve 

magyar állampolgár, vagy bevándorolt családtagjaként válhat jogosulttá az ellátásra. Ennek 

hiányában önmaguk és kiskorú gyermekük egészségügyi szolgáltatásának biztosítására 

megállapodást köthetnek a biztosító intézetekkel. 

A bevándoroltak viszont térítésmentes egészségügyi ellátásra jogosultak. 

A letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek számára a vámjogról, a vámeljárásról, 

valamint a vámigazgatásról szóló törvény a bevándoroltakat, illetve a menekültként elismert 

külföldieket megillető jogokkal megegyezően biztosít vámmentességet a külföldről behozott 

ingóságaikat illetően. 

A termőföldről szóló törvény értelmében a letelepedettek termőföld, és védett természeti 

terület tulajdonjogát nem szerezhetik meg. A termőföldnek és a védett természeti területnek 

nem minősülő ingatlan tulajdonjogát pedig a közigazgatási hivatalok engedélyével 

szerezhetik meg. 

A letelepedettek az egyéni vállalkozásról szóló törvény értelmében nem jogosultak egyéni 

vállalkozás alapítására, mivel devizakülföldinek minősülnek. Ez alól az EU-tagállamok 
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polgárai képeznek kivételt, akik a társulási megállapodás alapján már tartózkodási engedély 

birtokában is folytathatnak Magyarországon egyéni vállalkozói tevékenységet. 

A bevándoroltak számára állampolgárságra tekintet nélkül engedélyezi a törvény egyéni 

vállalkozás alapítását és működtetését, mivel ők devizabelföldinek minősülnek. 

A letelepedési engedéllyel rendelkező külföldiek a korábban megkötött nemzetközi 

egyezményeknek megfelelően igényelhetnek Magyarországon nyugdíjat. 

A letelepedettek jogállása jelenleg nem tekinthető véglegesnek, a jogok és a kötelezettségek 

köre az egyes ágazati törvények jogharmonizációs célú felülvizsgálata során kerül majd 

kialakításra. 

A jogalkalmazás során problémaként jelentkezik, hogy letelepedett az a külföldi is, aki 1990. 

januárjáig, és az is, aki 2002. január 1-je után kapott letelepedési engedélyt, jogállásuk 

azonban nem egyezik meg. Ezért mindig tisztázni kell, hogy mikor kapták meg az 

engedélyüket és ennek függvényében állapítható meg, hogy milyen jogaik illetve 

kötelezettségeik vannak. A baj az, hogy nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a 

letelepedett fogalma mögött kétféle jogállás húzódik meg és emiatt fel sem merül bennük, 

hogy vizsgálni kell, hogy a külföldi mikor kapott engedélyt. 

Véleményem szerint e kérdésben a jogalkotásnak rövid időn belül tiszta helyzetet kell 

teremtenie. 

Az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények továbbra sem biztosítanak a 

letelepedettek számára alanyi jogon ellátást. Javaslat született egyrészt arra vonatkozóan, 

hogy a tervezet véleményezése során pontosítsák a megállapodás kötésére jogosultak körét, 

másrészt az egészségügyről szóló törvény pontosítását illetően is, ugyanis a törvényben 

használt letelepedési engedély fogalom az Idegenrendészeti törvényben már egy új, 

tartózkodásra jogosító engedély típusaként került meghatározásra. 
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A menekült és a menedékes jogállása 

A törvény alapján az otthonukat elhagyni készülőket a magyar hatóságok kétféle védelemben 

részesíthetik: 

• menekültként azt, aki a Genfi Konvenció szerinti, a magyar alkotmányban is szereplő 

okok miatt van üldöztetésnek kitéve, 

• menedékesként azt, aki a kormány, illetve az Európai Unió megfelelő intézménye 

által, a menedékjogról szóló törvény értelmében, az ott meghatározott okok miatt, 

ideiglenes védelemben részesül. 

A menekült státuszt kérelmező jogállása 

Az Európa Tanács Brüsszelben, 1995. június 20-án elfogadott, menedékjogi eljárások 

minimális biztosítékairól szóló határozata az alábbi jogosultságok megadását javasolja a 

kérelmezőnek az eljárás során: 

• tényleges lehetőségekkel kell rendelkeznie a kérelem benyújtására és általános 

szabályként joga van a fogadó ország területén maradni a végső döntésig, 

• az eljárásban egy teljesen képzett ügyintézőnek személyesen kell meghallgatnia, ha 

szükséges tolmács segítségével, amelynek költségét közpénzből kell fedezni, 

• az eljárás során feltárt adatokat megfelelően védeni kell az illetéktelen hozzáféréstől, 

különösen a származási ország hatóságai nem szerezhetnek tudomást ezekről, 

• az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának, a jogi képviselőknek és a menekültekkel 

foglalkozó szervezeteknek joguk van részt venni az eljárásban, 

• a hatóságoknak írásbeli, megfelelően indokolt döntést kell hozniuk, elegendő időt 

biztosítva az esetleges fellebbezés benyújtására, 

® ha a kérelmező kivételes esetként nem jogosult az ország területén maradni, legalább 

azzal a lehetőséggel kell rendelkeznie, hogy egy felettes testülethez kivételes 

tartózkodási engedélyért folyamodjon, és addig nem lehet a kitoloncolást végrehajtani, 

amíg e tekintetben a döntés meg nem születik. 
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A menekültkénti elismerést kérő jogai: 

• jogosult külön jogszabályban meghatározott személyazonosításra alkalmas okmányra, 

amely magyarországi tartózkodása jogszerűségét igazolja, 

• az eljárás ideje alatt a jogszabályokban meghatározott feltételek szerinti szállásra és 

ellátásra, 

• az eljárás ideje alatt az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságával, illetve jogi 

képviseletének biztosítása céljából bármelyik menekültügyi szervezettel való 

kapcsolat felvételére. 

A kérelmezőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy választása szerint jogi képviselőt 

bízzon meg, vagy egy jogvédelemmel rendszeresen foglalkozó társadalmi szervezet ingyenes 

jogi segítségét vegye igénybe. Erről a jogáról mind az idegenrendészeti, mind a menekültügyi 

hatóságoknak tájékoztatni kell a kérelmezőt. Az államigazgatási eljárás általános szabályairól 

szóló törvény és a Menedékjogi törvény további általános eljárási jogosítványokat biztosít a 

kérelmező számára, például az anyanyelv használatának jogát, a nyilatkozattételi jogot, stb. 

A menekültként! elismerést kérő kötelességei: 

A menekültkénti elismerést kérelmező köteles a befogadó állomáson, illetve a menekültügyi 

hatóság által kijelölt más szálláshelyen életvitelszerűen tartózkodni. 

Köteles együttműködni a hatósággal, ennek során a személyes adatait közölni, okmányait 

átadni, személyazonosságának tisztázását elősegíteni, feltárni menekülésének körülményeit. 

Köteles számot adni jövedelméről és esetleges vagyonáról, továbbá tűrni csomagjának, 

ruházatának, járművének átvizsgálását, illetve arcképmásának és 14 éven felüli külföldiek 

esetében ujjnyomaiénak rögzítését. 

Köteles magát alávetni egészségügyi szűrésnek, gyógykezelésnek, továbbá jogszabályban 

kötelezően előírt, valamint az illetékes egészségügyi hatóság által megbetegedési veszély 

esetén elrendelt hiányzó védőoltások pótlásának. 

Nem vállalhat munkát a befogadó állomáson való munkavégzést kivéve. 
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A menedékeskénti elismerést kérő jogállása: 

A menedékeskénti elismerést kérő külföldi jogosult olyan okmányra, amely 

személyazonosításra alkalmas és őt magyarországi tartózkodásra és ellátásra jogosítja, 

továbbá a törvényben és a kormányrendeletben foglaltak szerint jogosult ellátásra és szállásra. 

Köteles a hatósággal együttműködni, így különösen személyes adatait közölni, és elősegíteni 

személyazonosságának tisztázását, feltárni a menekülésének körülményeit, átadni az 

okmányait, tűrni csomagjainak, járművének és ruházatának átvizsgálását, arcképmásának 

rögzítését, ujjnyomatának rögzítését csak abban az esetben, ha a 14. életévét már betöltötte, 

illetve köteles jövedelméről és vagyonáról a hatóságok felé elszámolni. 

Köteles magát egészségügyi szűrésnek alávetni, ha azt az egészségügyi hatóság elrendelte, 

sürgős esetben elrendelés hiányában is az egészségügyről szóló törvény alapján. Köteles 

továbbá alávetni magát gyógykezelésnek és jogszabályban kötelezően előírt, valamint az 

egészségügyi hatóságok által megbetegedési veszély esetén elrendelt hiányzó védőoltások 

pótlásának. 

Köteles életvitelszerűen a befogadó állomáson, illetve a menekültügyi hatóság által kijelölt 

más szálláshelyen tartózkodni az eljárás tartama alatt. 

Nem vállalhat munkát, kivéve a befogadó állomáson való foglalkoztatást. 

A menekült jogállása 

A menekült jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat a Genfi Konvenció mellett 

más nemzetközi jogi normák is tartalmaznak. Ezek jelentős része nem különbözik azoktól a 

jogoktól, amelyek az üldözés elől nem menekülő emberek számára biztosítottak. 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata deklarálja többek között 

• a személyes biztonságra való jogot, 

® a diszkrimináció mentességet és egyenlőséget a jogvédelemben, 
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• az országon belüli szabad mozgást, az ország elhagyása és a származási országba való 

visszatérés jogát, 

• a menedék keresésének és a menedékjog élvezetének jogát más országokban az 

üldözés miatt, kivéve a nem politikai és az ENSZ céljaiba, elveibe ütköző 

bűncselekményeket, 

• az állampolgárságra és annak jogszerű megőrzésére való jogot, a klasszikus politikai 

jogokat, 

• az oktatáshoz való jogot, elősegítve az emberi jogok tiszteletét, a nemzeti, vallási, faji 

csoportok közötti toleranciát, legyen szó akár a befogadókról, akár a menekültekről. 

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya a témánk szempontjából fontos 

alábbi jogokat rögzíti: 

• a jogszerűen tartózkodó személynek joga van a szabad mozgásra, a lakóhely 

megválasztására, bármely ország, beleértve az állampolgársága szerinti ország szabad 

elhagyásához való jogot, kivéve a nemzetbiztonsági, a közrendi, a közegészségügyi, és 

az erkölcsi okból, vagy mások jogainak, szabadságának megvédése miatt szükségessé 

vált korlátozásokat, 

• önkényesen senkit nem lehet megfosztani a hazatérés jogától, 

• a jogszerűen tartózkodó külföldi törvényes alapon, a döntést megalapozó okok 

ismertetésével utasítható ki, kivéve a kényszerítő nemzetbiztonsági okokat, 

• joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadsághoz, továbbá annak nyilvános 

gyakorlásához, 

• tilos mindenfajta hátrányos megkülönböztetés fajuk, bőrszínük, nemzeti 

hovatartozásuk, társadalmi eredetük, vagyoni helyzetük, vagy származásuk miatt, 

• joga van a családi egység védelméhez és megilleti őket a gyermekek védelemhez való 

jog is. 

Az egyezségokmányban rögzített jogoknak az államok joghatósága alá tartozó menekültek is 

jogosultjai, de a közéleti részvétel, a választójog, a közhivatal viseléséhez való egyenlő jog 

azonban csak az állampolgárok számára biztosítandó. 

A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetkőzi Egyezségokmányában rögzített jogok 

közül az alábbiak a menekülteket is megilletik: 
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• az igazságos és kedvező munkafeltételekhez való jog, 

• a társadalombiztosításhoz való j og, 

• az éhezésmentes élethez való jog, a szellemi és a fizikai egészséghez való jog, 

• a család lehető legszélesebb mértékű védelméhez és támogatásához való jog, 

beleértve a szülők felelősségét a gyermek neveléséért, az anyák szülés előtti és 

utáni megkülönböztetés nélküli védelemét, 

• a közoktatáshoz való jog, beleértve a tankötelezettség érvényesítését, a 

felsőoktatásban való részvétel jogát és az ahhoz szükséges ösztöndíjak rendszerét, 

• a kulturális életben való részvétel joga, a szellemi tulajdonjog és az alkotói 

tevékenység szabadsága megóvásnak joga. 

A regionális egyezmények közül kiemelésre érdemes az emberi jogok és alapvető 

szabadságjogok védelméről szóló, az Európa Tanács által elfogadott Egyezmény, amely a 

hozzá kapcsolódó jegyzőkönyvekkel együtt az 1993. évi XXIII. törvénnyel került 

kihirdetésre. 

Az Egyezmény az alábbi jogokat rögzíti: 

© a személyes szabadsághoz való jog, 

• a tisztességes eljáráshoz való jog, megfelelő határidővel, eljárási garanciákkal, különös 

tekintettel a jogi segítség, a tolmács és a képviselet biztosítására, 

® a magánélet és a családi élet védelméhez való jog, amelyet a demokratikus 

társadalomban szükséges korlátozásoknak megfelelően, az arányosság szempontjainak 

figyelembevételével lehet korlátozni, 

• a jogszerűen tartózkodó személyek joga a szabad mozgásra és a lakóhely 

megválasztására, figyelemmel az egy demokratikus társadalomban meglévő közrendi 

korlátozásokra, 

• a hazatérési jog korlátozásának és a kollektív kiutasításnak a tilalma. 

Az egyezmény alapgondolata az egyéni panaszügyek Emberi Jogi Bizottság és Emberi Jogi 

Bíróság előtti vizsgálata, amely a legnagyobb hatásfokkal befolyásolja a tagállamok 

jogalkotását jogértelmezését legalább az egyezményes jogok körében.216 

216 Tóth Judit: Menedékjog kérdőjelekkel, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994. V. fejezet, 86 
115. oldal 
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Az ismertetett nemzetközi és regionális normák által deklarált jogok természetesen nemcsak 

.az országban tartózkodó menekülteket, hanem a bevándoroltakat és a letelepedetteket is 

megilletik. 

A Genfi Konvenció a legfontosabb nemzetközi jogi norma, amely a menekültek jogait és 

kötelezettségeit szabályozza. A Konvenció szerint a menekült köteles megtartani a befogadó 

ország törvényeit, szabályait, hagyományait, valamint a közrend fenntartása érdekében hozott 

intézkedéseket. Minden menekült jogi, vallási, vagy származási különbségekre tekintet nélkül 

egyenlő. Az Egyezmény jogokat is biztosít a menekülteknek, engedélyezi vallásuk szabad 

gyakorlását, és nem érinti hátrányosan mindazokat a jogokat, amelyeket a szerződő állam az 

Egyezményen kívül biztosít a menekülteknek. 

A menekültek jogai tekintetében általában a fogadó országok a saját állampolgáraikkal azonos 

elbánásban részesítik a menekülteket a munkaügy, a társadalombiztosítás terén, valamint az 

alapfokú oktatás terén. A fizetett munkavállalás, a lakáshoz juttatás területén sem lehet 

kedvezőtlenebb a menekültekre vonatkozó szabályozás, mint amit rendes körülmények között 

egy idegen állam a polgárainak biztosít. 

Az igazságszolgáltatás területén annak az országnak a polgáraival élvez a menekült azonos 

elbánást, amelynek területén a szokásos tartózkodási helye van. Ugyanez vonatkozik rá, ha a 

szokásos tartózkodási helyén kívüli ország bíróságához fordul. A menekült ugyanis bármely 

szerződő állam területén szabadon fordulhat a bíróságokhoz. 

A menekült állami segélyben való részesítése, támogatása tekintetében az állam polgáraival 

azonos elbánás alá esik. 

Ha az ország területén a menekült jogtalanul tartózkodik, és olyan országból érkezett ahol 

élete, szabadsága veszélyeztetve volt, nem sújtják büntetéssel, ha haladéktalanul jelentkezik a 

hatóságoknál, illetve kellőképpen megindokolja jogellenes belépését jelenlétét. 

A szerződő államok nem utasítják ki a területükön jogszerűen tartózkodó menekültet, kivéve 

nemzetbiztonsági vagy közrendi okok alapján. Egyetlen szerződő állam sem utasítja ki, vagy 

küldi vissza a menekültet azon ország területének határára, ahol élete, vagy szabadsága jogi, 

vallási okból, nemzeti hovatartozása miatt, vagy abból az okból van veszélyeztetve, hogy 
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bizonyos társadalmi csoporthoz tartozik, vagy bizonyos politikai véleményt vall. Ez a 

v kedvezmény azonban nem illeti meg azt a menekültet, akiről alaposan feltehető, hogy 

veszélyezteti annak az országnak a biztonságát, amelynek területén van, vagy aki veszélyt 

jelent az illető ország lakosságára nézve, mivel különösen súlyos bűncselekmény elkövetése 

miatt jogerősen elítélték. A menekültek számára könnyítést jelent, hogy a szerződő államok a 

lehető legnagyobb mértékben megkönnyítik a menekültek beilleszkedését és 

meghonosodását, meggyorsítják az állampolgárság megszerzéséhez szükséges eljárást. 

A menekült jogait és kötelességeit - figyelemmel a Konvencióban foglaltakra - a 

Menedékjogi törvény is rögzíti. Eszerint a menekültet - ha törvény, vagy kormányrendelet 

másként nem rendelkezik - olyan jogok illetik meg, mint a magyar állampolgárt. 

Eltérés annyiban van, hogy nincs választójoga, és nem tölthet be olyan munkakört, illetve 

feladatkört, amelyhez magyar állampolgárság szükséges, továbbá nem hadköteles. 

Bármely más törvény, vagy kormányrendelet azonban korlátozhatja a jogait. Az esetleges 

korlátozásoknál azonban mindenképpen figyelembe kell venni a menekült jogaira vonatkozó, 

a Genfi Egyezményben deklarált rendelkezéseket. 

A menekült jogosult az Egyezmény szerinti kétnyelvű úti okmányra, és a törvényben, vagy 

kormányrendeletben meghatározott körben és feltételek szerint ellátásra és támogatásra. 

Ingyenes magyar nyelvoktatásra is jogosult. Ezt a jogosultságát a 25/1998.(11.18.) 

Kormányrendelet úgy szabályozza, hogy a menekültként való elismerésétől számított 12 

hónapon belül a BM. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által megjelölt intézményben 

szervezett, 360 órás alapfokú magyar nyelvi oktatásban vehet részt díjmentesen, ha 

tanulmányait az intézmény által meghatározott feltételek szerint, folyamatosan végzi és a 

vizsgakövetelményeknek is eleget tesz. 

Díjmentes a menekült részére a Hivatal által megjelölt intézményben szervezett alapfokú 

magyar nyelvvizsga is. Az alapfokú oktatási intézményben, középiskolában, 

szakmunkásképzőben, vagy szakiskolában tanulmányokat folytató, tanköteles korú 

menekültek, menedékesek a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által megjelölt 
• • 217 intézményben szervezett, felzárkóztató magyar nyelvi képzése is díjmentes. 

2l7,Megállapította a 171/2001. (IX.26.) Kormányrendelet 13.§-a, hatályos 2002. január 1-től. 



224 

A státusszal rendelkező menekült szabadon vállalhat munkát, ám minden olyan követelmény 

< betartásával, amely az adott munkakör betöltéséhez jogszabály szerint szükséges. 

A menekült, ha életkora erre kötelezi tanköteles. 

A menekült személyes joga a nemzetközi magánjogról szóló jogszabály értelmében a magyar 

jog. Ezt mondja ki a Genfi Egyezmény 12. Cikke is: „A menekült személyi állapotára nézve 

az állandó lakóhelye szerinti ország joga az irányadó, ha ilyen nincs, akkor pedig a 

tartózkodási helye szerinti ország joga." 

Méltányosabb lenne azonban, ha a személyi állapot és névviselési ügyekben élhetnének a 

jogválasztás lehetőségével, annak ellenére, hogy több éves tapasztalat szerint a 

menekülteknek személyi állapot és névviseléssel kapcsolatos problémája nem volt. 

A menekültként elismerteknek joga van Magyarországon házasságot kötni, és ez a magyar 

jogszabályok szerint történik. Ezek a jogszabályok nem ellentétesek a Genfi Konvenció 12. 

Cikkében foglaltakkal. 

Itt irányadó lehetne az Egyezmény: „A Szerződő Államok tiszteletben tartják a menekült 

korábban szerzett és személyi állapotától függő jogait, különösen a házassághoz fűződő 

jogokat, amennyiben ezek összhangban állnak, ha ez szükséges az adott Szerződő Állam joga 

által követelt formaságokkal, és feltéve, hogy olyan jogokról van szó, amelyet az adott állam 

joga akkor elismert volna, ha a személy nem vált volna menekültté." 

Értelemszerűen például a többes házasságot nem kellene tolerálnia a magyar jogrendszernek. 

A menedékes jogállása 

A menedékes jogosult 
® a menekültügyi hatóság által kiállított okmányra, amely alkalmas személyazonosításra 

és őt magyarországi tartózkodásra és ellátásra jogosítja, 

® munkavállalásra, melyhez nem kell előzetesen a munkaügyi központ engedélyét kérni, 

® szállásra és ellátásra a törvényben és a kormányrendeletben foglaltak szerint. 

Ha nein rendelkezésik a származási országa szerinti érvényes úti okmánnyal, ellátható 

egyszeri kiutazásra és visszatérésre jogosító úti okmánnyal. 
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Köteles szálláshelyét bejelenteni a menekültügyi hatóságnak. 

Ha jövedelmi viszonyaiban, vagy vagyoni helyzetében változás következett be, és ez az 

ellátásra való jogosultság szempontjából meghatározó, akkor ezt a tényt a szálláshelye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjének, kell bejelentenie. 

Összességében megállapítható, hogy a magyar jogi szabályozás, sok államot megelőzve, az 

Európai Unió, illetve a hatályos nemzetközi jogi normáknak megfelelően szabályozta a 

bevándoroltak és menekültek jogait és kötelezettségeit. 
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6. fejezet: összegzés, következtetések és javaslatok 

A bevándorlási politikát napjainkban leginkább törvényeink határozzák meg, szűkebb 

értelemben pedig éppen az aktuális kormányzati politika. 

A Trianoni békeszerződésből eredően azonban a magyar államnak nem kellene olyan 

bevándorlási politikát folytatni, amely a határon túli magyaroknak kedvezőbb helyzetet tudna 

teremteni, hiszen a határmódosításokkal több millió magyar került a határon túlra, akiknek 

bevándorlását már a jelenlegi törvény is bizonyos tekintetben preferálja. 

Az a tény, miszerint Magyarország 1000-től kezdődően tudatos telepítéspolitikát folytatva 

segítette a külföldiek letelepedését, véleményem szerint napjainkra annyiban változott, hogy 

most a magyar állam a magyar nemzetiségű külföldi állampolgárok tekintetében ad bizonyos 

kedvezményeket letelepedésük esetére. 

Ugyanakkor álláspontom szerint Magyarország nem tudja felvállalni a tömegével érkező 

erdélyi magyar nemzetiségű román állampolgárok, vagy a volt Jugoszláviából érkező magyar 

nemzetiségűek letelepítését, illetve az Ukrajnából betelepülni kívánó magyar nemzetiségűek 

fogadását, hiszen ők is a jobb élet reményében jönnek, illetve jönnének Magyarországra. Az 

ilyen nagyságrendű néptömegek befogadásához szükséges feltételekkel azonban hazánk 

jelenleg nem rendelkezik. Ebből következik, hogy a magyar társadalom egy része nem 

fogadja szívesen a határon túlról érkező magyarokat, mivel a munkanélküliség okozta 

félelmükben úgy gondolják, hogy a munkalehetőségtől, illetve helyzetének, életszínvonalának 

javulásától ezek az emberek fogják őket megfosztani. 

A másik ok, hogy ezeken a határon túli területeken, kiemelkedően fontos, értékes és 

pótolhatatlan történelmi emlékek, helyszínek, kulturális örökségünk meghatározó műhelyei 

találhatók, amelyek ha onnan a magyar nemzetiségűek elköltöznének, gazdátlanul 

maradnának. 

Magyarországnak az 1990-es éveket megelőzően a külföldiek beutazására, magyarországi 

tartózkodására, letelepedésére vonatkozó politikáját a szigorú pártállami, önvédelmi 

szempontok határozták meg. Fő szempont a tiltás, a szűrés és az ellenőrzés volt. 

A kérelmek; elbírálásában a hatóságok szabad kezet kaptak. Döntésüket alapvetően az 

állambiztonsági szervek véleménye, állásfoglalása határozta meg. Jellemző volt az 
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önkényesség, a hatóságokat a kérelmek elutasítása esetén még indoklási kötelezettség sem 

terhelte. Mindenféle kontroll hiányzott, a döntések ellen a külföldieknek jogorvoslati 

lehetőségük sem volt. Ez volt az úgynevezett vasfüggöny politika jellemzője. 

Az 1980-as évek végén a szigorú, elutasító politika tarthatatlanná vált, mind a bel-, mind a 

külpolitikai események alapvető változásokat sürgettek. Hazánkat elárasztotta a romániai 

belpolitikai események miatt ménekülők tömege. A menekülők túlnyomó többsége úti 

okmánnyal nem rendelkezett, illegálisan érkeztek az országba, azzal a szándékkal, hogy 

valamely nyugat-európai országban, vagy hazánkban telepedjenek le. Ez a migrációs hullám 

az akkor hatályos jogi szabályozással kezelhetetlen volt, amely ugyancsak sürgetően vetette 

fel az új szabályozás iránti igényt. 

Erős nyomás nehezedett hazánkra az európai kormányok, de főleg az Egyesült Államok 

kormánya részéről, migrációs politikánk megváltoztatása, liberalizálása érdekében. Az 
\ 

Amerikai Egyesült Államok a legnagyobb kedvezmény Magyarország számára történő 

biztosítását az új jogi szabályozás megtörténtéhez kötötte. Ennek a nyomásnak tett eleget a 

magyar parlament 1989-ben az külföldre utazásról, és a ki- és bevándorlásról szóló törvények 

elfogadásával. 

A megváltozott migrációs folyamat, az erős nemzetközi nyomás, illetve a kialakulóban lévő 

rendszerváltozás és a demokrácia kiszélesedése késztette arra a kormányt, hogy eltérve a 

korábbi gyakorlattól egy merőben új, liberális jogi szabályozást vállaljon fel. 

A magyar állampolgárok kivándorlásáról és a külföldiek bevándorlásáról szóló törvény 1990. 

január l-jén lépett hatályba. Ez a törvény már érvényesítette a belső jogban a különböző 

nemzetközi egyezményekhez (az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához, a Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához) történő csatlakozásunk következtében 

ránk háruló kötelezettségeket. 

A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a közép- és kelet-európai országokban 

lezajlott politikai és társadalmi változások jelentős hatást gyakoroltak, a migrációs 

folyamatokra. 

Egyfelől szinte valamennyi volt szocialista országban megszűntek az addigi utazási 

korlátozások, ami rendkívüli mértékben megnövelte a turista forgalmat. 
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Másfelől a szomszédos országok gazdasági problémái, illetve az identitástudat felerősödése 

sokakat ösztönzött új egzisztencia megteremtésére az anyaországban. 

Mindezek, valamint a vasfüggöny lebontása, a határok nyitottabbá válása a korábbinál 

lényegesen liberálisabb idegenrendészeti szabályozás, illetőleg idegenrendészeti politika 

eredményeként a hazánkba beutazó külföldiek száma jelentősen emelkedett, 1990-ben először 

haladta meg a 40 milliót. A beutazó külföldiek 98,2 %-a az európai országok, döntő többsége 

a szomszédos országok, Ausztria és Románia állampolgára volt. Nem felejthetjük el azonban, 

hogy a rendszerváltozást követően az 1956-os forradalom eseményei miatt külföldre emigrált 

honfitársaink tízezrei igényelték az új magyar útlevelet és először, immár félelem nélkül 

látogattak haza, vagy tértek végleg vissza a szülőföldre. 

Több mint hatvanezer volt azoknak a külföldieknek a száma, akik tartózkodási engedéllyel 

hosszabb időt töltöttek el hazánkban. A bevándorlási kérelmek száma az 1990-es évek elejétől 

- elsősorban a romániai események hatására - folyamatosan emelkedett, majdnem elérte a 

húszezret, az 1990-1994. közötti öt év átlagát tekintve meghaladta az évi tizenötezreí. A 

kérelmezők közül a legmagasabb a román állampolgárok számaránya volt (ez 1990 -ben 84 %-

ot tett ki), ezt követte a jugoszláv állampolgárok száma és jelentős, de egyre csökkenő 

mértékű volt az egykori Szovjetunió állampolgárainak száma. 

Magyarország azáltal, hogy csatlakozott a Genfi Menekültügyi Konvencióhoz, megszüntette 

az elektromos határjelző rendszert és egyéb, az utazást, a munkavállalást segítő 

intézkedéseket tett, jelentős mértékben megkönnyítette a gazdasági és más területek, valamint 

a bevándorlók Magyarországra áramlását. 

A korábban menekülteket kibocsátó országból növekvő idegenforgalom mellett, menekülteket 

és bevándorlókat befogadó, migrációs tranzit országgá váltunk. Egyre nőtt azoknak a száma, 

akik a továbbutazás reményében, de engedély nélkül érkeztek és tartózkodtak hazánkban. A 

nem kívánt hatások felerősödésében jelentős szerepet játszottak a Jugoszláviában lezajlott 

események is. Az illegális belépők ebben az időben még elsősorban a jugoszláviai események 

következtében elmenekülök közül kerültek ki. 

A hatályos jogi szabályozás e problémák megoldására nem nyújtott törvényes és hatékony 

eszközt, ezért ismét szabályozási kényszer lépett fel. Ilyen előzmények hatására született meg 
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1993-ban a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásártól és bevándorlásáról szóló 

1993, évi LXXXVI. törvény, illetve ennek végrehajtási rendeletei, amelyek 1994. május l-jén 

léptek hatályba. 

A törvény és végrehajtási rendeletei alapvetően a külföldiek beutazásának és tartózkodásának, 

illetőleg bevándorlásának szigorúbb feltételeit állapította meg azzal, hogy a bevándorlási 

eljárásban pozitív diszkriminációt biztosított a magyar nemzetiségűek, valamint a 

családegyesítők számára. A tartózkodás céljából történő beutazást előzetes vízum 

beszerzéséhez, a bevándorlási kérelem benyújtását pedig hároméves jogszerű, megszakítás 

nélküli magyarországi tartózkodás feltételéhez kötötte. 

Bevezette a bevándorlási keretszámot, amelyet évente a kormány határozott meg. A kvóta évi 

kettőezer főben állapította meg azok számát, akik bevándorlási engedélyt kaphattak, nem 

tartalmazta azonban a magyar nemzetiségűek és a családegyesítők számát. Ez a szigorítás 

elsősorban az Európán kívüli, ázsiai országokból érkező külföldiekre vonatkozott. 

A szigorú rendelkezések mellett az új törvény széles körű jogorvoslati lehetőséget biztosított a 

külföldiek számára, szinte valamennyi ügyben többlépcsős jogorvoslati utat nyitott meg. 

A szigorítás nem érintette az országba turizmus, látogatás céljából történő beutazásokat, 

jelentősen csökkent azonban mind a tartózkodás, mind a bevándorlási engedélyt kérők száma. 

A törvény hatályba lépését követően a szigorítások hatására a huzamos ideig hazánkban 

tartózkodók száma jelentősen csökkent, 1994-ben alig haladta meg a harmincezret, majd 

fokozatosan ismét emelkedő tendenciát mutatott, és 2000-ben elérte a hatvanezret. A 

tartózkodók a korábbiakhoz hasonlóan a román, a jugoszláv, a lengyel és a volt szovjet 

állampolgárok közül kerültek ki. 1995-től folyamatosan emelkedett a kínai állampolgárok 

száma. Míg 1994-ben számuk alig érte el a kettőezer főt, 2001. végére már közel ötezren 

rendelkeztek huzamos tartózkodási engedéllyel. 

A tartózkodás célját tekintve is változás következett be, a tanulmányi célú tartózkodók mellett 

jelentősen emelkedett a munkavállalás és jövedelemszerzés céljából itt tartózkodók száma. 
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A törvényi szigorítás legszembetűnőbben a bevándorlási kérelmek számának jelentős 

'csökkenésében nyilvánult meg. Az évi, átlagos tizenötezer kérelemmel szemben 1994-ben 

alig tízezer, 1995-ben pedig mindössze 5700 volt a kérelmezők száma, többségükben 

továbbra is a magyar nemzetiségűek, illetőleg a családegyesítők közül kerültek ki. 

Legnagyobb számban a román, a jugoszláv és a volt szovjet állampolgárok kérelmezték 

bevándorlásuk engedélyezését. Folyamatosan emelkedett az ukrán állampolgárok száma, és 

figyelemre méltó, hogy jelentősen megemelkedett a kínai, valamint a vietnami állampolgárok 

aránya. 

A magyar nemzetiségűek és a családegyesítők a bevándorlási törvény feltételeit a lakhatás és 

a megélhetés tekintetében elsősorban a Magyarországon élő családtagok révén biztosították. 

Ezzel szemben egyes orosz, ukrán, valamint a kínai állampolgárok és egyéb az arab térségből 

érkezők tőkebefektetés és üzleti tevékenység folytatásával teremtették meg a bevándorlás 

feltételit. 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra való felkészülés a migráció tekintetében is 

jogharmonizációs igényt vetett fel és szükségessé vált az intézményrendszer jelentős 

átalakítása is. 

Ennek első lépéseként 1998. május l-jétől a bevándorlással kapcsolatos ügyintézés a 

rendőrség idegenrendészeti szerveinek hatásköréből a civil közigazgatás területére, a 

közigazgatási hivatalokhoz került át. 

A bevándorlás hatásköri szabályainak megváltoztatásával teljesült az Európai Integrációs 

Kabinet által elfogadott, a Magyar Köztársaság migrációs stratégiájának koncepciójáról szóló 

előterjesztésben meghatározott cél, mely szerint a rendőrség hatásköréből ki kell venni a 

migrációval összefüggő azon feladatokat, amelyek nem igényelnek rendészeti típusú 

jogalkalmazást, és e hatásköröket a közigazgatás-fejlesztési koncepciónak megfelelően más 

közigazgatási szervezetekhez kell utalni. 

További célkitűzésként került megfogalmazásra, hogy szervezetileg közelíteni kell 

egymáshoz a bevándorlási, a tartózkodással összefüggő, az állampolgársági és menekültügyi 

feladatrendszereket, mint a migrációval foglalkozó civil közigazgatási szférát. 
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E döntések meghozatala különös figyelmet érdemelt annál is inkább, mivel az Európai Unió 

Közösségi Vívmányai átvételének Nemzeti Programja a migrációs stratégiáról szóló 

koncepcióban felvázolt intézményi reformot jelölt meg az Európai Unióhoz történő 

csatlakozás egyik súlyponti kérdéseként. 

Az 1996/1997-es évekhez viszonyítva ismét fokozódott a Magyarország iránti migrációs 

érdeklődés. A Genfi Konvencióhoz fűzött területi korlátozás 1998-ban történt feloldásával 

egyidőben emelkedett az Európán kívüli, az ázsiai, és egyes afrikai országokból illegálisan 

érkező külföldiek száma, akik Magyarországot már nem tranzit országnak, hanem egyre 

inkább célországnak tekintették. E jelenségekkel egyidőben emelkedett az illegálisan itt 

tartózkodó és a jogsértő külföldiek száma is. 

Ismét emelkedő tendenciát mutatott a tartózkodási és a bevándorlási engedélyt kérelmezők 

száma is. Míg 1997-ben 6219 külföldi nyújtott be bevándorlási kérelmet, addig 1998-ban a 

kérelmezők száma ismét meghaladta a tízezret, 1999-ben pedig már több mint tizenkettőezer 

bevándorlási kérelmet nyújtottak be. 

A kérelmezők állampolgársági összetételében alapvető változás nem következett be. 

Továbbra is legnagyobb számban román, jugoszláv, kínai, ukrán és orosz állampolgárok 

voltak a kérelmezők. Az értékelt időszakban az is jellemző volt, hogy valamennyi 

Magyarországi tartózkodást, valamint bevándorlást kérelmező külföldi 70-75 %-a magyar 

nemzetiségű volt. 

Az illegális migráció visszaszorítása érdekében a kormány döntése alapján az úgynevezett 

maffia törvénycsomaggal, 1999-ben egyes idegenrendészeti eljárásokban ismét szigorító 

rendelkezések bevezetésére került sor. A szigorító rendelkezések elsősorban a vízumkiadást 

és a magyarországi tartózkodási feltételeket érintették. Megtiltotta többek között a törvény a 

Magyarországon tartózkodó külföldiek tartózkodási céljának megváltoztatását. 

A kormány programjában foglaltaknak megfelelően folytatódott az intézményrendszer 

átalakítása, melynek második lépcsőjeként 2000. január l-jével létrehozták a korábbi 

Menekültügyi és Migrációs Hivatal bázisán a Belügyminisztérium Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalát. Ez a döntés az idegenrendészeti eljárásokban a civil kontroll 

további erősödését eredményezte. 
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A jogharmonizációs program részeként 2001. május 29.-én elfogadásra került az úgynevezett 

migrációs törvénycsomag, amely egyrészt az Európai Unióhoz történő csatlakozás 

feltételeként meghatározott teljes jogharmonizációs követelményeknek tett eleget, másrészt a 

2002. január l-jével történő hatályba lépésével befejeződött a migrációs intézményrendszer 

teljes átalakítása. Azzal, hogy megalakultak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

regionális területi szervei, amelyek a rendőrség és részben a határőrség hatáskörébe tartozó 

idegenrendészeti feladatok ellátását átvették, megvalósult a migrációs feladatoknak a civil 

közigazgatáshoz történő áthelyezése. 

A közős bevándorlási politika felé tett lépések 

Az előző fejezetekben kirajzolódott kép alapján elmondható, hogy az európai országokba 

történő bevándorlás valószínűleg nem fog csökkenni, hanem nőni fog a tartósan hazájukon 

kívül élők aránya. A korlátozó intézkedések sem vezettek az elérni kívánt eredményhez. 

Az Európai Unió tagállamai évtizedekig önállóan próbálták a bevándorlást kezelni, bár 

többségüknél ugyanazok a problémák merültek fel. Az egységes belső piac megteremtése 

vetette fel először a közös szabályozás igényét. Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 

1957-es Római Szerződés tűzte ki célul ennek az egységes piacnak a létrehozását, amelynek 

elsődleges feltétele az áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke Közösségen belüli szabad 

mozgásának a biztosítása, és megvalósítása volt. Ez a cél tulajdonképpen gazdasági 

megfontolásokat tartalmazott. A tényezők mobilitásának ösztönzésével a kapacitások 

hatékony allokációját, a termelés optimalizációját kívánták elősegíteni. 

A munkaerő mozgását gátló akadályok lebontásának határidejét az átmeneti időszak végében, 

1969. december 31.-ében jelölték meg. A szabadság csak a tagállamok állampolgárainak 

mozgására vonatkozott, egyenlő esélyeket és diszkrimináció mentességet biztosítva számukra. 

Az 1985-ös Fehér Könyv, amely „A belső piac megteremtése" címet viselte, tartalmazta a 

tényleges fizikai, technikai és pénzügyi akadályok lebontásának lépéseit. 1986-ban az 

Egységes Európai Okmány a négy alapszabadság megteremtését 1993. január 1.-ig kívánta 

elérni. A munkaerő mellett a személyek, tehát a tagállamok állampolgárai és a területükön 

legálisan tartózkodó külföldiek számára is engedélyezte a szabad mozgást. Ez a Közösség 

belső határainak megszüntetésével és a külső határok szigorúbb ellenőrzésével járt, amely a 
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bevándorlást transznacionális problémává tette az Európai Közösségben. Meg kell említeni 

azonban azt is, hogy nem kizárólag a bevándorlók száma jelentett gondot a befogadóknak. 

Nem is a volt gyarmatokról érkezők, vagy például Németország esetében a német 

nemzetiségűek, hanem a harmadik világbeli migránsok és menedékkérők megjelenése vált 

problematikussá, akiknek az integrálása a nagyon különböző kulturális háttér miatt nehéz 

volt. Ezen a területen próbált megoldást találni a Schengeni Egyezmény és a Schengeni 

Megállapodás. 

Egy ilyen jellegű egyezmény nyilvánvalóvá teszi a bevándorlással kapcsolatos politikák 

összehangolását, ezen kívül számos területen az egységes kritériumok és előírások 

kialakítását. 

Tóth Judit szerint a migrációs politika „nem tagállamokbeli, tehát harmadik országok 

polgárainak határon történő belépése, tranzitálása, vízumok kiadása, legális tartózkodása, 

kitoloncolása, e személyek visszafogadása, menedékjogi eljárása, társadalmi beilleszkedése, 

munkavállalása, tanulmányai, továbbá családegyesítése, illetve az ahhoz szorosan kapcsolódó 

igazgatási eljárások rendje."218 A megfogalmazás alapján a következő fontos területeket 

különíthetjük el, amelyeken az Európai Unió tagállami között egyeztetésre van szükség: a 

belépéssel (vízumpolitika, illegális bevándorlás), a tartózkodással és integrálással kapcsolatos 

feladatok, idegenrendészeti teendők és a menekültügy. 

A belső határellenőrzések külső határokra helyezése közös feltételrendszer előírását igényelte. 

A vándorlás szereplőit három csoportba sorolták. Az első csoportba az Európai Unióból, a 

másodikba az Európai Gazdasági Térségből, a harmadikba pedig a harmadik országokból 

származó állampolgárok tartoznak. 

A második célon belül a nemzeti vízumpolitikák harmonizálása volt a legfontosabb feladat. 

Ehhez egyeztetni kellett a vízumköteles, illetve a vízummentes országok listáját és a vízum 

kiadásának elveit. 

A harmadik cél megvalósításához valamennyi államnak szem előtt kell tartani a Genfi 

Konvenció és a New York-i Jegyzőkönyv rendelkezéseit. A menekültkérdés kezelésénél 

megfigyelhető egyfajta továbbhárítás egy harmadik „biztonságos ország" felé. Ezzel az elvvel 

a Közösségnek lehetősége nyílt a menekültek visszaküldésére abba az első biztonságos 

218 Tóth Judit: Menedékjog kérdőjelekkel, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1994. 
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országba, amelynek területéről érkeztek. Ezekből az országokból az Európai Uniónak 

tulajdonképpen egy ütköző zónát sikerült kialakítania a keleti határánál. 

A bemutatott bevándorlással kapcsolatos lépések közös jellemzője, hogy mindegyik a 

kormányközi együttműködést részesítette előnyben. 

Közös, közösségi szintű bevándorlási politikáról még nem lehetett beszélni az Unión belül, 

mert a tagállamok vonakodtak feladni a szuverenitásukat ezen a téren. Mégis néhány 

kezdeményezés körvonalazódott az utóbbi években. Az Európai Uniót létrehozó Maastrichti 

Szerződés 1992-ben a menedékjogi politikát, az Unió külső határainak átlépésre vonatkozó 

szabályozást, a bevándorlási politikát és a harmadik államok polgáraihoz kapcsolódó politikát 

közös érdekű kérdésként kezdte kezelni. Ez volt az első alkalom, hogy közösségi jogkörbe 

helyezték a bevándorlást és a menedékjogot, bár ez csak korlátozott mértékben és formálisan 

történt meg. 

A Maastrichti Szerződés sok problémát nem oldott meg, de rávilágított számos olyan 

kérdésre, amely tisztázásra szorul. Az egyik ilyen kérdés a személyek szabad mozgásához 

kapcsolódik. A Közösség területén belüli mobilitás elősegítése érdekében meg kell szüntetni a 

tagállamok állampolgárai közötti hátrányos megkülönböztetést, mind az alkalmazás, mind a 

jövedelemszerzés feltételeinek területén. A Szerződés a szabad mozgást és a letelepedést csak 

az önfenntartó, illetve tőke-, vagy munkajövedelemmel rendelkező tagállami állampolgárok 

számára teszi lehetővé. Az Európai Unió tagállamaiban legálisan tartózkodó külföldiek 

szabad, belső mozgásának jogi lehetősége csak szándékként jelent meg. Őket migráns 

munkásoknak nevezi a Szerződés. A harmadik országbeli személyek munkavállalási célú 

beutazását, tartózkodását és foglalkoztatását nemzeti hatáskörben hagyták. Célként szerepei a 

Szerződésben a már legálisan, huzamosabb ideje valamely tagállam területén tartózkodó 

külföldieknek az adott tagállam társadalmába történő minél nagyobb mértékű integrálása. 

Ehhez kapcsolódik az állampolgárság megszerzésének kérdése, mivel az asszimilálás egyik 

lehetséges alternatívájának lehet tekinteni a befogadó állam állampolgárságának a 

megszerzését. A Maastrichti Szerződés a tagállamok állampolgárainak automatikusan uniós 

állampolgárságot adott, amely nem vonatkozik a legálisan az Unió területén tartózkodó több 

milliós harmadik országbeli állampolgárra. Az Európai Uniós állampolgárság kiterjesztésénél 

két megoldás is felmerül. Az egyik szerint csak azok kaphatnák meg, akik már valamelyik 

tagállam állampolgárai, a másik szerint pedig a tagállami állampolgárságtól függetlenül adnák 
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meg ezt a jogot. Ezen a területen sem született konszenzus, a tagállamok saját hatáskörükben 

kívánják tartam az állampolgárság adományozását. 

Az Amszterdami Szerződés szintén foglalkozott a közös bevándorlási politikával Ezen belül 

sikerült megegyezésre jutni abban a kérdésben, hogy a Schengeni Egyezmény rendelkezései 

folyamatosan beépülnek a közösségi törvénykezésbe. 

A bemutatott megállapodások valamelyest a közös bevándorlási politika kialakítása felé 

mutatnak, amely az integráció mélyítése során még nagyobb hangsúlyt fog kapni. 

Ez a politika kettős arculatú: egyrészt korlátozó, mely a legális immigráció szabályozására és 

az illegális bevándorlás visszaszorítására törekszik, másrészt megelőző, mivel igyekszik 

feltárni a migrációs okokat, és helyben megoldani kezelésüket, a küldő országokat különböző 

módon segítve. Hosszú távon ez utóbbi bizonyulhat hatékonyabbnak. A korlátozó 

intézkedések korábban sem voltak sikeresek, mivel az elvándorlásra késztető tényezőket nem 

szüntették meg. A küldő országokat több területen lehetne segíteni, megelőzve az emigrációt. 

Kivétel ez alól a menekült áradat, amelyet nehéz ilyen módon elkerülni, hiszen nem lehet 

előre pontosan jelezni, például egy politikai forrongást, vagy természeti katasztrófát, amelyek 

ezt a jelenséget kiválthatják. 

Vitatott kérdésnek minősül az Európai Unió tagállamait érintő alacsony születésszám és 

ennek következtében az állampolgárok öregedése. Az egészségesebb életmód elterjedésével, a 

közegészségügyi szolgáltatások fejlődésével, és a higiénia javulásával a várható élettartam is 

hosszabbodik. A közeljövőben ennek is jelentős hatása lesz a szociális ellátórendszerre és a 

munkaerőpiacra. A szabályozott bevándorlást támogatók általában az egyik lehetséges pozitív 

hatásnak a fiatal munkaerő megjelenését tekintik, akik befizetéseikkel az Unió szociális 

rendszeréhez járulnának hozzá. Ez viszont egy hatékony és közösen kialakított szabályozási 

rendszert feltételez, máskülönben nem kívánatos migránsok megjelenése is várható. A 

munkaerő-kínálat relatív csőkkenése azonban nem feltétlenül jelenti a munkaerő-kereslet 

növekedését. Valószínűleg ezért helytelen a bevándorlást az öregedő Európa megoldásaként 

feltüntetni, annál is inkább, mivel ez csak a legálisan bevándorlók esetében járhatna előnnyel, 

ezzel szemben a menekültek és illegálisan belépők komoly terhet jelentenének továbbra is. 

De vajon hogyan lehetne azt elérni, hogy csak fiatalok telepednének le ezekben az 

országokban? Véleményem szerint jogszerű megoldás nincs e tekintetben. 
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Bárki bármennyire szeretné is, a migráció jelenségét nem lehet megszüntetni, együtt kell élni 

vele. Ehhez viszont élesen külön kell választani törvényes és törvényellenes formáit -

állapította meg az Európai Bizottság bel- és igazságügyi kérdésekért felelős tagja. Antonio 

Vitorino a bevándorlás kérdéseiről Brüsszelben rendezett kétnapos nemzetközi konferencia 

eredményeit összegezve, annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a bevándorlás törvényes 219 

formáit egységes szabályozással kell ellenőrizhetőbbé és kihasználhatóbbá tenni. 

A tanácskozást az Európai Unió soros belga elnöksége szervezte azzal a céllal, hogy a 

decemberi laekeni EU-csúcs előtt a tagállamok, a tagjelöltek és más országok képviselői 

megosszák egymással a migráció szabályozásával kapcsolatos tapasztalataikat. Belgium soros 

EU-elnökségi programjának egyik kiemelt területeként kezeli a bel- és igazságügyi 

együttműködést. 

A felszólalók számos olyan módszerről számoltak be, amellyel elősegíthető az ezzel 

kapcsolatos egyik legfontosabb feladatnak, a bevándorlók társadalmi beilleszkedésének a 

rendezése - mondta el dr. Berta Krisztina, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára, aki 

Magyarország képviseletében vett részt a tanácskozáson. 

Noha a migráció és a menekültügy szorosan összefüggő területek, amelyek az Európai Unió 

jogharmonizációs törekvéseiben is mindig együtt szerepelnek, a konferencián elsősorban a 

bevándorlással, ennek törvényes formáival foglalkoztak. Ezen belül is a gazdasági természetű, 

a munkavállalással kapcsolatos bevándorlás áll mostanában az Unió figyelmének 

középpontjában, mert az ezzel kapcsolatos eljárások és szabályok még korántsem tekinthetők 

megnyugtatóan rendezettnek - fűzte hozzá dr. Berta Krisztina. 

Magyarország az új idegenrendészeti törvény elfogadása, illetve a menekültügyi törvény 

módosítása nyomán már most is megfelel az e területen hatályban lévő uniós normáknak. 

Közben azonban halad tovább az uniós jogalkotás, amelynek a két éve Tamperében megtartott 

csúcson megfogalmazott célja az egységes európai bevándorlási és menekültügyi politikai 

kialakítása. 

219 Fonás: Hírős c. napilap 2001. november 8-i száma 
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Az Európai Unió migrációs politikája 

Az Amszterdami Szerződés hatályba lépése után öt éven belül, 1999. május 1.-ig kellett 

meghozni a Tanácsnak a belső határokon a személyellenőrzések felszámolására, a külső 

határokon az ellenőrzés megerősítésére, valamint a közös vízumpolitika kialakítására irányuló 

rendelkezéseket. Közösségi szinten kellett szabályozni a személyellenőrzés módját, eljárási 

szabályait, valamint a rövid távú, legfeljebb 3 hónapos tartózkodásra vonatkozó előírásokat. 

Meg kellett határozni a vízumkötelezett és a vízummentes országok listáját, a tagállamok 

vízumkiadásának feltételeit, a vízumkiadás eljárási szabályait, az egységes vízumformára 
990 vonatkozó előírásokat. 

Az Európai Tanács 1999. október 15-16-án Tamperében tartott, kizárólag bel- és igazságügyi 

együttműködéssel foglalkozó rendkívüli ülésén alakították ki a szabadság biztonság és jog 

térségének koncepcióját. Az az óta eltelt időben a tamperei következtetések, az úgynevezett 

mérföldkövek szolgáltatták a viszonyítási és a végső hivatkozási alapot a bel- és igazságügyi 

együttműködés „közösségiesített" és a III. pilléres együttműködés vonatkozó területein 

végbement fejlődésben. 

A tamperei csúcson elfogadott politikai célok és iránymutatások az Amszterdami 

Szerződésben meghatározott időkeret - 1999. május 1. és 2004. május 1. - alatt 

megvalósítandó feladatok ütemezését is rögzítették. 

Általánosságban elmondható, hogy bár a Tamperei Program valamennyi eredeti célkitűzését 

nem sikerült elérni, a bel- és igazságügyi együttműködés az Unió egyik kiemelten kezelt 

politikájává vált. A közvélemény-kutatások tanúsága szerint a polgárok jelentős hányada 

maximálisan támogatja az európai szintű együttműködést és közös fellépést, az Európai 

220 Vízumok, menekültügy, bevándorlás és a személyek szabad mozgására vonatkozó egyéb politikák, In.: Az 
európai integráció alapszerződései, 2. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2002. 42-46. oldal, 
Dr. Varga János: Vízumok és tartózkodási engedélyek, In.: Határellenőrzés az Európai 
Unióban, Hanns Seidel Alapítvány, Budapest, 2000. 82 - 107. oldal, 
Dr. Varga János: A határellenőrzés végrehajtása Hollandiában, ugyanott 120-129. oldal, 
Dr. Varga János: A magyar határforgalom ellenőrzési rendszer helyzete, fejlesztésének irányai és feladatai, 
ugyanott 129-135. oldal, 
Dr. Sallai János: Zöldhatár-őrizet a Schengeni Tagállamokban, ugyanott 3. fejezet,135-171. oldal, 
Szőke István: A határrendészeti szervek rendőri együttműködése a Schengeni Tagállamokban, ugyanott 5. 

' fejezet, 203-229. oldal 
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Tanács rendszeresen foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, az európai intézményeken belül folyó 

munka pedig szintén arról tanúskodik, hogy e területek prioritást élveznek. 

Az ötéves időkeret alatt sikerült lefektetni a közös európai menekült- és bevándorlási politika 

alapjait, egységesítették a határok ellenőrzésének gyakorlatát, számos dokumentum született a 

határokon átnyúló rendőrségi együttműködés előmozdítására. A holland elnökség jelezte, 

hogy kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a szabadság, biztonság és jog térsége 

továbbfejlesztésének, prioritásként kezeli a következő időszak céljainak, feladatainak és ezek 

ütemezésének meghatározását. 

A második - 2004-2009. közötti - többéves program kidolgozását az Európai Tanács 2004. 

június 17-18-i ülése tűzte ki célul, felvázolva a lényegesnek ítélt együttműködési területeket. 

A javasolt prioritások, célkitűzések meghatározása során az Elnökség és a Bizottság átfogó 

jelleggel említi a bővítéssel járó kihívásokat, amelyeket az új tagállamoknak a schengeni 

vívmányok teljes körű alkalmazására való felkészülése, illetve felkészítése testesít meg. A 

célok kiemelik a már megkezdett folyamatok folytatását, az elfogadott intézkedések 

megvalósítását, a végrehajtás ellenőrzését, a megfelelő intézményi és költségvetési háttér 

biztosítását. 

A tamperei program folytatását célzó, Hágai Program nevet viselő következő többéves 

programot az Európai Tanács november 5-i ülése fogadta el. 

A Hágai Program főbb szabályozási területei a „Szabadság térsége" területén: 

• Uniós állampolgárság, 

© Menekültügyi, migrációs és határőrizeti politika, 

• Közös Európai Menekültügyi Rendszer, 

® Legális migráció, illegális munkavállalás elleni küzdelem, 

• Harmadik országok állampolgárai beilleszkedésének elősegítése, 

• A menekültügy és migráció külső dimenziói, együttműködés harmadik (kibocsátó és 

tranzit) országokkal, visszatérési és visszafogadási politika, 

© A migrációs folyamatok kezelése, határellenőrzés, illegális migráció elleni harc, 

vízumpolitika, biometrikus elemek és adatbázisok. 
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A Hágai Program már hangsúlyozta a gazdasági migrációról szóló nyilvános társadalmi vitát, 

amely a Bizottság által kiadott közlemény alapját képezi. 

2005. januárjában a Bizottság elfogadta a gazdasági migráció kezeléséről szóló Zöld Könyvet, 

valamint kezdeményezte egy, a megfelelő közösségi intézkedések elfogadásáról szóló 

mélyebb vita megindítását. 

A különböző Európai Uniós intézmények véleményei, észrevételei általános támogatásról 

tanúskodtak, a felmerült kérdések, problémák e dokumentum megfelelő alapjául szolgálnak. 

Összességében tehát a Terv a Hágai Program hátralévő idejére szóló menetrendet határozza 

meg, valamint feltünteti azokat a cselekvéseket és jogi aktusokat, amelyek a Bizottság 

szándékai között szerepelnek. 

Általánosságban elmondható, hogy az utóbbi évtizedekben a migrációs hullámok jelentősen 

növekedtek, és számos tényező (pl. gazdasági különbségek, demográfiai változások, stb.), 

közrejátszott a munkaerő mozgás erősödésében. A migrációs hullámok hatékony kezelése 

érdekében mindenképpen szükséges a közös Európai Uniós szabályok meghozatala, mint 

ahogyan ezt a Bizottság már 2005. októberi közleményében is megerősítette. 

Meg kell jegyezni, hogy amíg a gazdasági migránsok kvótájának meghatározása alapvetően 

tagállami hatáskörben van, addig a harmadik országok állampolgárai gazdasági 

tevékenységének engedélyezése más tagállamokat és munkaerőpiacukat is érinthetik. 

A migráció komplex jelenség, nem csupán a migránsok engedélyezésére korlátozódik. 

Egyrészt a gazdasági migránsok engedélyezése elválaszthatatlan az integrációs 

intézkedésektől, másrészt pedig az illegális migráció elleni harctól, az illegális migránsok 

foglalkoztatásától, beleértve az emberkereskedelmet is. Ezért feltétlenül szükséges az 

informális gazdaság visszaszorítása, amelynek megerősítésére várhatóan 2006. áprilisában 

külön közleményt ad ki majd a Bizottság. 

A Lisszaboni értekeztet értékelése szerint a jelenlegi demográfiai helyzet és a demográfiai 

kilátások alapvetően „vészforgatókönyvként" írhatók le, ugyanis számos tagállamban 

munkaerőhiány van a gazdaság számos szektorában, a képzetlen munkavállalótól egészen a 

magasan kvalifikáltig. 
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Az EUROSTAT számításai, elemzései szerint az Európai Unió népességnövekedése 2025-ig 

a migrációra lesz visszavezethető, mivel az összes halálozási arány 2010-ig meghaladja a 

születések számát. Ez a trend nem érinti egyforma mértékben az összes tagállamot, de olyan 

folyamatok, amelyet hatékonyan és koordinált módon kezelni szükséges. 

A migráció nem egyetlen és elégséges eszköz a népesedési problémák megoldására, hanem 

egyike az elérhető eszközöknek. Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az uniós állampolgároknak 

és a legálisan tartózkodóknak vonzóvá tegyék a munkaerőpiacot, annak érdekében is, hogy az 

Lisszaboni Stratégia céljai megvalósuljanak. 

A társadalmi vita felhívta a figyelmet a horizontális keretek előnyeire a harmadik országok 

állampolgárainak elismerése feltételeinek tekintetében, jóllehet a tagállamok ezt a 

megközelítést nem támogatták teljes mértékben. Mindenesetre szükséges a rugalmasság, a 

transzparencia, továbbá a hatékonyság fokozása és a diszkrimináció elkerülése, amelyet egy 

általános keretirányelv és négy speciális eszközön keresztül kívánnak megvalósítani. 

Általános keretirányelv 

A horizontális jogszabály fő célja annak biztosítása, hogy a harmadik országok polgárai az 

engedélyezés után megfelelő jogokat élvezzenek a tagállamok területén, de nem jogosultak 

hosszú távú tartózkodásra. Ebben az összefüggésben fontos a diplomák és más végzettségek 

elismerése, annak érdekében, hogy elkerüljük az olyan helyzeteket, amikor a migráns 

végzettsége alatt vállal munkát kevesebb jövedelemért. 

Javasolható lenne egy olyan egyszerűsített eljárás, amely lehetővé tenné a munkavállalási és a 

tartózkodási engedély egy kérelemben történő igénylését, mintegy együttes munka és 

tartózkodási engedélyként. Az ilyen engedély érvényessége mindenképpen egy érvényes 

munkaszerződéshez lenne köthető, a kivételeket speciális irányelvekben határoznák meg. 

Négy speciális irányelv 

A társadalmi vita kirajzolta, meghatározta azokat a kategóriákat, ahol a közős szükségletek és 

érdekek fennállnak. 

Általános elvként az elismerés feltétele a munkaszerződés, valamint a gazdasági szükségesség 

vizsgálata. Figyelembe kell venni az Európai Unió nemzetközi kötelezettségvállalásait, 

valamint a Közös Kereskedelempolitika eszközeit is. 
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1. Irányelv: a magasan kvalifikált munkavállalók belépési és tartózkodási jogáról szóló 

irányelv javaslat. 

A felmérésekből kiderül, hogy a magasan kvalifikált munkaerő nagy része az USA-

ban és Kanadában telepszik le, és csak az alacsonyabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők maradnak Európában. Javaslatként felmerült az úgynevezett belső EU-

mobilitás, vagy még ambiciózusabb tervként az EU-zöldkártya, amelyet egy tagállam 

bocsátana ki, de az Európai Unió egész területén érvényes lenne. Szükséges egy 

nyitott klauzula is, amely alkalmazható lenne a munkavállalók meghatározott 

kategóriáiban. 

2. Irányelv: a szezonális munkavállalók belépésének és tartózkodásának feltételeiről 

szóló javaslat. 

A szezonális munkavállalók alapvetően a mezőgazdasági és a turizmus szektorban 

tevékenykednek. A tervezet alapján a harmadik országok állampolgárai tartózkodási 

vagy munkavállalási engedélyt kapnának 4-5 éves időtartamra, évi néhány hónapos 

munkavállalásra. Cél a szükséges munkaerő biztosítása a tagállamokban, ugyanakkor 

az érintett migránsok jogi státusának és munka-perspektívájának biztosítása, a 

származási ország fejlődéséhez történő hozzájárulással együtt. 

3. Irányelv: a gazdasági társaságon belül áthelyezett munkavállaló belépésének és 

időszakos tartózkodásának szabályozása. 

A javaslat célja a nemzetközi vállalatok kulcsszemélyzetének és specialistáinak 

reallokációja Európán belül, amely messzemenőkig hozzájárulna az Európai Unió 

fejlődéséhez. 

4. Irányelv: a fizetett gyakornokok belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 

irányelv-javaslat. 

Tekintettel arra, hogy a fizetett gyakornokokra nem léteznek közös szabályok, ezt a 

joghézagot pótolni szükséges. A harmadik országok állampolgárai részére az 

ismeretek megszerzésének engedélyezése egy meghatározott gyakorlati időszak alatt 

Európában elősegíti az ismeretek körforgását, és előnyökkel jár mind a küldő, mind a 

fogadó ország számára. Szükséges azonban biztonsági intézkedések megtétele a 

visszaélések elkerülése érdekében, hogy a gyakornokok tulajdonképpen a valóságban 

ne alulfizetett időszakos munkavállalók legyenek. 
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A Migráció és Fejlesztés címmel már kiadásra került közlemény kiemelte a migráció 

körforgásának szükségességét. 

A huzamos tartózkodók jogállásáról szóló 109/2003 EK Irányelv 9. cikk (2) bekezdése 

lehetőséget ad arra, hogy a tagállamok a huzamos tartózkodó státuszt abban az esetben sem 

vonják vissza, ha az érintett az említett rendelkezésben meghatározott egy éves időtartamot 

meghaladóan tartózkodott a fogadó ország területén kívül. 

Hatástanulmányok készítését tervezik esetleges új intézkedések bevezetéséhez, így egy 

hosszú távú, többszöri beutazásra jogosító vízum bevezetését a „visszatérők" számára, illetve 

a korábbi határozott Idejű tartózkodók számára preferencia biztosításához, egy a korábbi 

tartózkodás helye szerinti tagállam területén újabb határozott idejű tartózkodást lehetővé tevő 

egyszerűsített tartózkodási engedély iránti eljárás által. Ez utóbbihoz olyan adatbázis 

felállítása szükséges, amely tartalmazza a harmadik országok állampolgárait, akik az 

ideiglenes tartózkodásuk lejártakor hagyták el az EU-t. Ezen kívül ösztönözni kell olyan 

időszakos migrációs tervek kialakítását, amelyek maximalizálhatnák az előnyöket minden 

érdekelt fél számára. 

2007. végére felállításra kerül egy EU bevándorlási honlap, amely tartalmazza az Európai 

Unió vonatkozó joganyagát, híreket és információkat, valamint linkeket a releváns nemzeti 

weboldalakhoz, az EURES hálózathoz, stb. Speciális információs kampányok kerülnek 

megvalósításra, különösen álláskeresők és magasan képzett munkavállalók tekintetében. 

2006. a Munkavállalók Európai Mobilitásának éve, 2007. a mindenki számára egyenlő 

esélyek éve lesz, amelyek szintén hozzájárulnak a kérdés kezeléséhez. 

A magyar bevándorlási politikai stratégia 

A Magyar Tudományos Akadémia Politikai Tudományok Intézetében működő Nemzetközi 

Migrációs és Menekültügyi Központ a Belügyminisztériummal 1998. augusztusában kötött 

szerződés értelmében arra vállalkozott, hogy a nemzetkőzi népmozgással kapcsolatban az 

elmúlt évtizedben végzett kutatási eredményei, és a hazai szakirodalom felhasználásával 
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javaslatokat fogalmaz meg a magyar migrációs politika kormányzati szereplői számára. A 

javaslatból csak néhány, általam legfontosabbnak ítélt kérdéssel foglalkozom.221 

A kormányzati migrációs politikának erősítenie kell a nemzetközi népmozgással járó 

kedvező, és megelőznie, illetve csökkentenie annak kedvezőtlen társadalmi és gazdasági 

következményeit. Ezek minden valószínűség szerint konfliktusokhoz vezetnek, amelyre a 

kormányzatnak fel kell készülnie, és folyamatosan választ kell adnia. 

A nemzetközi népmozgást a kormányzásban a stratégiai kérdések közé kell besorolni. Ennek 

indoka, hogy földrajzi fekvésünk, történelmi örökségünk, demográfiai helyzetünk, illetve a 

jogállamiság elvei, és integrációs törekvéseink nem teszik lehetővé a nemzetközi 

népmozgástól való elzárkózást. Ezért a jövőben sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítania a 

kormányzatnak a migrációs politikára. Eddig döntően rendészeti, szociális és esetenként 

külpolitikai oldalról kezelték a migrációt. Nem szabad azonban a jövőben figyelmen kívül 

hagyni a gazdaságfejlesztési, a kulturális, a közoktatási, az egészségügyi, az emberi jogi, a 

humanitárius és a nemzetbiztonsági követelményeket sem. 

A migrációs politika érvényesítése során együtt kell működni a nemzetközi vándorok 

ellenőrzésével, támogatásával, érdekképviseletével és jogvédelmével foglalkozó társadalmi 

szervezetekkel. Ezáltal szélesedik a migrációs politika hazai és nemzetközi nyilvánossága és 

erősödik a szakmai kontrollja. 

A kormány javaslatára az országgyűlésnek el kellene fogadnia egy olyan dokumentumot, 

amely összefoglalná a migrációs politika elveit, valamint jogi, pénzügyi, közigazgatási és 

társadalmi eszközeit, beleértve a végrehajtást figyelő és azt kiigazító döntési rendszert is. 

Erősíteni és bővíteni kellene az országgyűlés és bizottságai ellenőrzési jogát, növelve ezáltal a 

kormány politikai támogatottságát és könnyítve költségvetési igényeinek elfogadását és 

szélesítve a társadalmi nyilvánosságot. 

A javaslat értelmében a nemzetközi népmozgás átfogó és stratégiai kérdésként való kezelése 

igényli, hogy a Miniszterelnöki Hivatalban egy migrációs politikáért felelős államtitkárt 

nevezzenek ki, akinek feladata lenne a több társadalmi és gazdasági alrendszerre kiható 

221 MTA Politikai Tudományok Intézete, Nemzetközi Migrációs és Menekültügyi Kutatóközpont 
' Munkacsoportja: Javaslat Magyarország migrációs politikájának kialakításához 
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kormányzati döntések és a jogi szabályozás tárcaérdekektől független előkészítése, valamint 

társadalmi és nemzetközi képviselete. 

A. javaslat megvalósult, hiszen a Belügyminisztériumban létrehoztak egy helyettes 

államtitkári tisztet, és feladatául többek között a migrációval kapcsolatos ügyek ellátását 

határozták meg. 

A közeljövőben elengedhetetlenül szükséges a kormány migrációs politikájának kidolgozása 

és elfogadása. Ennek során figyelembe kell venni, hogy a különböző érdekek - így a közrend 

és közbiztonság védelme, az emberi jogok széles körű biztosítása, a nemzetközi 

kötelezettségek és elvárások - ütközhetnek, és dönteni kell arról, hogy az érdekek ütközése 

hogyan küszöbölhető ki a szabályozásban. 

Az Európai Unió tagjaként aktívan részt kell vennünk az Európai Unió migrációs 

politikájának kidolgozásában és alakításában is, továbbá erre való tekintettel, az Unió 

törekvéseivel összhangban azért kell megalkotni a nemzeti migrációs stratégiát, mert az abban 

foglalt célok évtizedekre meghatározhatják Magyarország Európán belüli pozícióját és a 

magyarországi adottságokat és érdekeket figyelembe véve fenntartható fejlődést 

eredményezhetnek nemzetgazdasági, társadalmi és demográfiai szinten. 

Magyarországnak az Európai Unió kifejezett értékeivel - szabadság, jog, biztonság -

összhangban arra kell törekednie, hogy hangsúlyozza harmadik országok felé való 

nyitottságát, partnerségét, különös tekintettel a kulturális, gazdasági és tudományos szférákra, 

és azokra a társadalmi, népesedési célkitűzésekre, amelyek az utóbbi évtizedek kedvezőtlen 

demográfiai folyamatait hivatottak megakadályozni. Magyarország migrációs stratégiáját a 

nemzetközi kötelezettség-vállalásokkal összhangban, a nemzeti érdekek markáns 

megfogalmazásával kell meghatározni, sajátos figyelmet szentelve a közös menekültügyi 

szabályozásból adódó feladatoknak. 

A migrációs stratégia lényegében egy időszakos felülvizsgálatra szoruló dokumentum, 

amelynek mindenkor tükröznie kell az aktuális népmozgási trendekkel, jelenségekkel 

kapcsolatos kormányzati álláspontot, és amelynek összhangban kell lennie az Európai Unió 

által meghatározott alapelvekkel és célokkal. 

A migrációs stratégia a migrációra, mint összetett, természetes jelenségre és ennek 

Magyaroiszágot érintő következményeire kíván reagálni, és ennek során a gazdasági, 
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demográfiai előnyöket, valamint a migráció illegális elemeivel összefonódó nemzet- és 

belbiztonsági kockázatokat is mérlegelnie kell. 

Az Európai Unió tagjaként és 2007-től a schengeni térség külső határállamaként következetes, 

az uniós irányelvekkel összehangolt migrációs politikát kell folytatnunk. 

Az Európai Unióban a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a harmadik országok 

állampolgárainak területükre történő belépését, valamint a munkaerő-piachoz való 

hozzáférését ésszerű nemzeti érdekek alapján szervezzék. Ugyanakkor az európai közös 

arculat, a taszító és vonzó faktorok kiegyensúlyozása érdekében az uniós tagállamok 

többségében követett elvek alapján kell tervezni és szervezni a jogszabályoknak megfelelő 

népmozgási folyamatokat. 

A migrációs stratégiai feladatokat alapvetően az alábbiak határozzák meg: 

• Magyarország a legális és illegális migrációs irányok frekventált csomópontjában 

helyezkedik el, 

• a tranzit ország j elleg fokozatosan célország j ellegé alakul át, 

• az Európai Unió által 2007-re tervezett további bővítésével érintett kelet- és délkelet-

európai országok migrációt kibocsátó és áteresztő szerepének változásai, a magyar 

külső határszakasz várhatóan 2010. körüli csökkenése, 

® a biztonsági kockázatok kezelését az uniós tagságból fakadó kötelezettségek teljesítése 

mellett belső nemzeti biztonsági érdekek is megkövetelik, 

« hangsúlyt kell fektetni a környező országokban élő jelentős számú magyar 

kisebbségek sajátos helyzetére, 

« a demográfiai mutatók j avítása, 

• a civil társadalom tolerancia küszöbe, 

• a munkaerő-piaci egyensúly biztosítása, 

• a magyar gazdaság nyitottság és külföldi működőtöké igénye, 

• a szociális és egészségügyi ellátórendszer abszorpciós és teherbíró képessége, 

• a közoktatási rendszer befogadó és integrációs képessége, az interkulturális nevelés, 

oktatás elveinek és gyakorlatának megalapozása és fejlesztése, 

© a felsőoktatás diákmegtartó képességének, innovációs potenciáljának megőrzése, 

erősítése, nemzetközi versenyképességének fokozása, 

® nemzetközi jogi, humanitárius és emberi jogi követelmények betartása, 



246 

• a nehezen modellezhető kényszervándorlási folyamatok alakulása, 

• a migrációs mozgásokkal összefüggő szervezett bűnözői vagy terrorista csoportok 

megtelepedése és pozíciószerzésének hatékony mellőzése, megakadályozása, 

• az illegális migráció kísérő jelenségeinek - embercsempészet, emberkereskedelem -

felszámolása egységes nemzeti és nemzetközi fellépéssel, 

• a külső határok fokozott védelme, 

• az uniós támogatások nemzeti szintű hatékony felhasználásának képessége. 

A migráció több típusa közül a munkavállalók, a családegyesítési céllal vándorlók, a tartósan 

letelepedni szándékozók, az ösztönzött vándorlók - vállalkozók, turisták, diákok - csoportjai 

egyaránt megtalálhatók Magyarországon. A vízumot, különböző típusú tartózkodási engedélyt 

kérelmezők száma fokozatosan növekszik. Valószínűsíthető, hogy 2010-ig tovább fog 

növekedni a cél országi migráció Magyarországra. A lakosság összlétszámához képest akár az 

5 %-ot is elérheti. A növekedés különösen olyan országokból lesz jelentős, amelyekben 

Magyarország képe kedvező. 

Ez jelenleg elsősorban a szomszédos országokra, illetve a balkáni és a kelet-európai régió 

államaira igaz. A tagországok közül Szlovákiában él a legjelentősebb magyar ajkú népesség, 

ahol a munkanélküliségi ráta is igen magas, ezért elsősorban innen érkezhet a romániai és 

ukrajnai munkavállalók legtöbb konkurense. A régi uniós tagállamokból nem várható 

munkaerő beáramlás. 

A bevándorlás várható növekedése átalakítja az ország kisebbségi, etnikai szerkezetét. 

Megjelennek majd a kulturálisan jelentősen különböző bevándorolt kisebbségi csoportok, 

valamint a történelmileg létező etnikai-nemzeti kisebbségi közösségek is bevándoroltakkal 

töltődnek fel. 

A tapasztalatok szerint a gazdasági migráció szabályozása csökkentheti a feketegazdaságban 

történő munkavállalást, de ezzel együtt a magyarországi helyzet vélhetően nem fog változni, 

mivel a szomszédos országokból érkező külföldi munkaerő jelentős részét a feketegazdaság 

foglalkoztatja. Főleg az építőiparban és a mezőgazdasági szezonális munkákban magas a 

számuk. 
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A vándorlási folyamatok speciális aspektusát képezi a határon túli magyarok mozgása. A 

magyar nemzetiségűeket sajátos motivációk késztetik a migrációra. A magyar nemzethez való 

tartozásuk elismerése iránti igénynek sajátos pszichológiai, szociológiai, politikai vetülete 

van, mely igények éppen ezért nem kezelhetők egyszerűen migrációs problémaként. Olyan 

megoldást kell találni, amely nem eredményezi a határon túli magyar közösségek eltűnését, 

tömeges áttelepedését. 

Meg kell teremteni a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, illetve 

ennek pénzügyi fedezetét, továbbá a bővítés további lehetőségeit is fel kell mémi. 

Az előkészítés során a Közösség Zöld Könyvét is szükséges figyelembe venni, ezen kívül az 

illegális tartózkodók visszaadási politikájának előírásaira is figyelemmel kell lenni. 

A hatályos idegenrendészeti jogszabályok hiányosságai 

Meg kell teremteni a jogterületre vonatkozó törvények és alacsonyabb szintű jogszabályok -

rendeletek - összhangját. 

Ezen kívül az egyes jogalanyokra vonatkozó rendelkezéseket egységesen, a rájuk vonatkozó 

anyagi jogi törvényben - pl. a külföldiek tekintetében az Idegenrendészeti tőrvényben - kell 

szabályozni. 

Felül kell vizsgálni a törvényeket és a végrehajtási rendeleteket azért is, mert a végrehajtási 

rendeletek nem ritkán olyan kérdéseket szabályoznak, amelyeket törvényben kellene 

szabályozni, továbbá a törvény rendelkezésétől eltérő szabályozást, vagy értelmezést találunk 

bennük. 

A törvényben találunk olyan eljárási jellegű rendelkezéseket is, amelyek esetében nincs 

szükség törvényi szabályozásra. 

Célszerű lenne önálló törvényben szabályozni a Magyarországon tartózkodó EGT-

állampolgárok tartózkodását. Ez az EU-állampolgárok alapvető jogainak biztosítását 

szolgálná, és mivel ez nem idegenrendészeti kérdés, ezért nem az Idegenrendészeti 

törvényben kellene szabályozni. 
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Igaz, hogy nem érinti szorosan a letelepedés szabályozását, de véleményem szerint súlyos 

hiba volt a vízumkérelem elutasítása esetén a bírósági felülvizsgálat lehetőségét megengedni. 

Egyetlen korábbi szabályban sem szerepelt ez a megoldás. 

A Magyarországra történő beutazás és a vízumhoz való jog nem alanyi jog, ebben a kérdésben 

a magyar államnak, Illetve az Európai Uniós tagállamoknak a szuverenitásuk szempontjainak 

figyelembe vételével van joguk dönteni. Elfogadható az a megoldás, hogy a vízumkérelem 

elutasítása ellen a külföldi panasszal élhet, de semmilyen jogorvoslat lehetőségének a 

megengedése nem kívánatos. 

A jogalkotó nem hozta összhangba a letelepedés és a bevándorlás jogintézményét és ez a 

jogalkalmazás során sok alkotmányossági, és emberi problémát okoz. 

A magyar idegenrendészeti szabályozás ugyanis 1990. január 1.-ig a letelepedés fogalmat 

használta. Ezt váltotta fel a bevándorlás terminológia, majd 2002. január l-jén újra a 

letelepedés. A korábbi letelepedett és bevándorolt jogállása megegyezett, a 2002. január 1-je 

utáni letelepedettek jogállása viszont nem azonos a megelőzőekével, jóval szűkebb az. 

A törvényjavaslat indoklása szerint a magyar bevándorlási szabályok egyedülállóak, 

nemzetközi összehasonlításban is kivételesek, nem található arra vonatkozóan példa, hogy a 

tartózkodási jogcímhez olyan széles körű jogosítványok kapcsolódnának, mint a bevándorlási 

engedélyhez. A bevándorolt külföldi állampolgárságától függetlenül szinte azonos jogokat 

élvez Magyarországon, mint a magyar állampolgár. Ezt kívánta megszüntetni a jogalkotó a 

fenti szabály megalkotásával. Mivel Magyarországon leginkább a magyar nemzetiségű 

külföldiek szeretnének letelepedni, ez a szabály őket sújtja. 

Nincs összhangban ez a szabályozás a magyar jogrendszer többi jogszabályával sem és ez 

súlyos hiba. Átgondolatlan szabályozás született, hiszen nem mindenki van azzal tisztában a 

jogalkalmazók közül, hogy ugyanazon fogalom között eltérő tartalom van, és ez számos 

jogalkalmazási problémát okozhat. 

Az Alkotmányban továbbra is szerepel a bevándorolt kategória, az Idegenrendészeti 

törvényben viszont nem. A szabályok összhangjának megteremtése nem tűr halasztást. 
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Néhány példa a leírtak szemléltetésére: 

Az 1998. évi III. törvény szerint a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény szervezője 

bevándorolt nem lehet, hiszen a törvény csak magyar állampolgárt, illetve Magyarországon 

tartózkodó, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárt nevesít. 

Az 1993. évi XCVI. törvény szerint Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztár tagja csak 

Magyarországon letelepedett külföldi lehet, illetve az, aki magyarországi munkavállalási 

engedéllyel rendelkezik. A bevándorlás itt is kimaradt, annak ellenére, hogy a bevándorolt 

munkavégzéséhez munkavállalási engedélyre nincs szükség. 

A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (1.18.) Kormányrendelet l.§. (2) bekezdés a) 

pontja előírja, hogy a külföldiek ingatlanszerzését engedélyezni kell, ha az önkormányzati, 

vagy egyéb érdeket nem sért és a külföldi bevándorlási engedélyt kapott. A letelepedettek 

ingatlanszerzését a hivatkozott kormányrendelet nem szabályozza. 

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 145.§-a szerint a sorkatona Magyarországon 

élő nem magyar állampolgár hozzátartozóját családi segély illeti meg, ha ennek a feltételei 

fennállnak és hazájából ilyen szociális ellátást nem kap. Ugyanezen §. (5) bekezdése viszont 

úgy rendelkezik, hogy Magyarországon élőnek azt a nem magyar állampolgárságú 

hozzátartozót kell tekinteni, aki tartózkodási, vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik. A 

bevándoroltakról itt sem történt említés, pedig a törvény megalkotásának idején már 

használatos volt a bevándorlás fogalma is. 

Az 1994. évi XVIII. törvényben kihirdetett és 1957. december 13-án Párizsban megszületett 

európai kiadatási egyezmény is a letelepedettekre vonatkozik, ugyanis előírja, hogy 

Magyarország a területén állandóan letelepedett személyek kiadatását megtagadhatja, illetve 

nem engedélyezi ilyen személyeknek az átszállítását. A bevándoroltak eszerint kiadhatók, 

illetve átszállíthatok lennének. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.§. s) pontja szerint magyar 

állampolgárnak a letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú személy 

minősül. Az 1997-ben hatályos Idegenrendészeti törvény is a bevándorlás kategóriáját 

alkalmazta, ennek ellenére a hivatkozott tőrvény nem ezt használja. 
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Az Idegenrendészeti törvény 23.§. (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint a (2) bekezdés b) és 

c) pontja véleményem szerint alkotmányellenes, mert sérti az Alkotmány 2.§. (1) 

bekezdésében foglaltakat, miszerint a Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. 

Az Idegenrendészeti törvény mindkét hivatkozott bekezdése a bevándorlási és letelepedési 

engedélyek visszavonhatóságának és visszavonásának eseteit rögzíti. 

Visszavonható ugyanis a letelepedési és a bevándorlási engedély, ha az engedélyezés alapjául 

szolgáló feltételek olyan jelentősen megváltoztak, hogy ez az engedély kiadását már kizárná, 

feltéve, hogy annak kiadásától számítva öt év mér nem telt el. 

Visszavonja az idegenrendészeti hatóság a külföldi engedélyét, ha kiskorú külföldi esetében a 

szülői felügyeletet gyakorló szülő tartózkodási engedélyét visszavonták, és további 

tartózkodásának feltételei a szülői felügyeletet gyakorló másik szülőnél vagy állami 

gondoskodás hiányában Magyarországon nem biztosítottak, továbbá, ha a külföldi 

családegyesítésre hivatkozva kapott engedélyt Magyarországi tartózkodásra és ez a házastárs 

külföldi letelepedés szándékával elhagyta a Magyar Köztársaság területét, vagy a külföldi 

házastárs jogszerű magyarországi tartózkodása megszűnt. A visszavonás azért 

alkotmányellenes, mert feltételrendszere megfoghatatlan és nem biztosítja a minimális 

jogállami garanciákat sem. 

A letelepedési engedély visszavonásának kötelező esete az, amikor a külföldit kiutasítják, 

vagy vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el.222 Ha kiutasítás nélkül 

kerül sor az engedély visszavonására, akkor a visszavonás aránytalanul súlyos szankciónak 

tekinthető. 

Az Idegenrendészeti törvény 23.§. (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés b) pontja olyan 

jogfogalmakat használ, amelyek az Idegenrendészeti törvény rendszerében nincsenek. Nem 

kap ugyanis senki családegyesítés címén letelepedési engedélyt, legfeljebb felmentést kaphat 

a hároméves jogszerű, megszakítás nélküli és életvitelszerű magyarországi tartózkodás alól. 

További probléma, hogy a házastársak rendelkezési jogát figyelmen kívül hagyja a törvény. A 

letelepedett külföldi esetében nincs arra szükség, hogy a magyar állampolgár házastárs 

végleges külföldre távozása a külföldi házastárs magyarországi jogállását automatikusan 

222 2001. évi XXXIX. törvény 23.§. (2) bekezdés c) pont 
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érintse. Ez a szabályozás csorbítja a magyar állampolgárnak az ország elhagyásához fűződő 

jogát. Előfordulhat, hogy a letelepedett külföldi éppen a magyar állampolgárságú 

gyermekeiket nevelné Magyarországon, miközben magyar állampolgár házastársa végleg 

külföldre költözik. Ez a rendelkezés sérti az Alkotmánynak223 azt a rendelkezését, amely 

szerint a Magyar Köztársaságban az embernek veleszületett joga van az emberi méltósághoz, 

és ettől nem lehet önkényesen megfosztani. A hivatkozott szabály különbségtétel nélkül 

kényszeríti rá az egyik házastárs élethelyzetét a másik házastársra, ezzel hátrányt okozva 

számára. 

A felsorolt példák is rámutatnak arra, hogy az említett jogszabályok közötti összhang 

megteremtése kívánatos, az Európai Unióhoz való csatlakozásunk is indokolja az ismerttett 

hibák és hiányosságok kiküszöbölését. 

A letelepedéssel kapcsolatos javaslataim 

A 2002. január l-jével hatályba lépett jogszabályok alkalmazása során jelentkeznek olyan 

problémák, amelyek pontosítása, illetve megváltoztatása véleményem szerint célszerű lenne. 

A letelepedésre vonatkozó szabályokat célszerű lenne nem az Idegenrendészeti törvényben, 

hanem egy önálló törvényben rögzíteni. Ebben a törvényben szerepelnie kellene a letelepedett 

jogainak és kötelezettségeinek is, mivel ezeket a szabályokat ma nem tartalmazza az 

Idegenrendészeti törvény. 

A menedékjogról szóló jogszabályokban viszont megtaláljuk a menekült és a menedékes 

jogállására vonatkozó szabályokat. 

Mivel az idegenrendészeti eljárás sok speciális szabályt tartalmaz, célszerű lenne a kivett 

eljárások között szerepeltetni, ugyanúgy, mint az állampolgársági, vagy a szabálysértési és a 

többi eljárást. Ebben az esetben a szabályozást úgy kellene módosítani, hogy az 

Idegenrendészeti törvény és végrehajtási rendeletei az eljárást teljes egészében szabályoznák, 

és az ilyen eljárásokban a Ket. szabályait nem kellene alkalmazni. 

223 1949. évi XX. törvény 54.§. (1) bekezdés 
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Indokolt lenne az Alkotmányban egy rövid mondatban a letelepedettekről is konkrétan szót 

ejteni, hasonlóan a menedékjog meghatározásához. 

Véleményem szerint a letelepedési kérelmek benyújtásánál ragaszkodni kellene a személyes 

benyújtáshoz, és csak kivételes méltánylást érdemlő körülmények esetén lehetne megengedni 

a meghatalmazott általi benyújtást. Nem kellene szerintem azt megengedni, amit a jelenlegi 

szabályok lehetővé tesznek, hogy közös kérelmezés esetén nagykorú családtag is 

benyújthassa a letelepedési kérelmet. Ennek indoka az, hogy a kérelem bevételekor a 

kérelmezőtől sok olyan információt, adatot is megtudhatunk, ami a kérelemből és a 

mellékletekből nem derül ki, továbbá a kérelmező személyazonosítása csak így történhet meg. 

A letelepedést kérelmező saját elhatározásából kíván Magyarországon letelepedni, ezért nem 

szükséges őt attól megkímélni, hogy az idegenrendészeti hatóságnál megjelenjen. 

A letelepedési kérelemhez csatolni kell egy orvosi igazolást is, amely igazolja, hogy a 

külföldi nem szenved közegészséget veszélyeztető megbetegedésben. Ez az Igazolás három 

hónapig érvényes. Ugyanilyen igazolást keli csatolni akkor is, ha a külföldi a tartózkodási 

engedélyét szeretné meghosszabbítani. Ha ezt követően a letelepedését is kérelmezi, újból el 

kell végeztetnie a vizsgálatokat. Létezik egy olyan szabályozás, hogy a külföldi, ha 

Magyarországon szerezte a betegségét, akkor a kérelmét nem lehet elutasítani. Erre tekintettel 

az ilyen kérelmezők esetében nem tartom szükségesnek az újbóli vizsgálatokat, hanem a 

korábban készült igazolást javaslom a kérelemhez csatolni. 

A hatályos szabályozás szerint külföldi magyar állampolgárságot csak abban az esetben 

kaphat, ha a kérelem benyújtását megelőzően legalább nyolc évig állandó jelleggel 

Magyarországon tartózkodik. E feltétel esetében a magyar nemzetiségű kérelmezők 

kedvezményt kapnak. Csak az tartózkodik állandó jelleggel az országban, aki bevándorlási, 

vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik. Mint láttuk, a kérelmezőknek mintegy 70-80 

százaléka magyar nemzetiségű, akiknek a célja nem a magyarországi bevándorlás, vagy 

letelepedés, hanem a magyar állampolgárság megszerzése. 

Véleményem szerint meg kellene keresni az állampolgárság megszerzésének közvetlen útját, 

mivel jelenleg a letelepedés az esetek jelentős részében az állampolgárság megszerzésének 

eszközévé vált. 
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Javaslom a letelepedési kérelem engedélyezésének egyik feltételeként a magyar nyelv 

valamilyen szintű ismeretének előírását. Sajnos nálunk ma még nem általános, hogy a 

lakosság jelentős hányada beszél idegen nyelvet. Ennek hiányában, pedig a külföldi nem tudja 

magát megértetni és ez az itteni tartózkodása során nehézségeket jelent a számára, akár a 

különböző hivatalokban történő ügyintézés, akár a munkavállalás során, illetve az élet 

valamennyi területén. A külföldinek az új társadalomba való beilleszkedését, emberi és 

társadalmi kapcsolatoknak a létrehozását, illetve fenntartását nagymértékben megnehezíti, ha 

nem beszéli annak az államnak a nyelvét, amelyben tartózkodik, illetve él. Emiatt lenne 

indokolt annak előírása, hogy a külföldi valamilyen szinten ismerje a magyar nyelvet. 

A korábbi szabályozás lehetővé tette a kérelmek külképviseleti benyújtását, ez a lehetőség 

azonban az új szabályozásból már kimaradt. Szerintem kivételes méltánylást érdemlő 

esetekben biztosítani kellene ezt a lehetőséget, pl. idős, magyar nemzetiségű kérelmezőknél, 

akik távol laknak Magyarországtól, itt hozzátartozóik nem élnek, de öreg napjaikat 

Magyarországon szeretnék eltölteni. Ők valószínűleg csak a kérelem engedélyezését követően 

szeretnék ottani egzisztenciájukat felszámolni, ezért ezt a kivételes lehetőséget indokolt a 

részükre megengedni. Ez ugyan - mint utaltam rá - ellentétes a hatályos szabályozással, de 

esetleg megérné végiggondolni az újbóli bevezetés lehetőségének engedélyezését. 

Visszatérő probléma, hogy a jogszabályok semmilyen útmutatást nem adnak arra 

vonatkozóan, hogy milyen nagyságú jövedelem esetén tekinthető biztosítottnak a külföldi 

magyarországi megélhetése. Célszerű lenne e tekintetben is valamilyen támpontot adni a 

jogalkalmazónak, mert akkor nem fordulhatna elő az, hogy a különböző szervek más-más 

összegű jövedelem esetén tekintik biztosítottnak a külföldi magyarországi megélhetését. Igaz, 

hogy ez a hatóság mozgásterét csökkentené, de elkerülhető lenne általa az eltérő megítélés. A 

jelenlegi gyakorlatban nem egyszer előfordult, hogy egy magyar nemzetiségű román 

állampolgár a minimálbér alatti jövedelem esetén is megkapta az engedélyt, míg egy másik, 

nem magyar nemzetiségű (például kínai) állampolgár ennek a dupláját kitevő jövedelem 

esetén sem. Ezt a döntést valószínűleg nem lehet úgy megindokolni, hogy az minden 

jogorvoslati fórumon megállja a helyét. Az ilyen esetek elkerülése kívánatos, és ezt 

szolgálhatná a konkrétabb szabályozás. 

A megélhetéshez szükséges anyagi feltételek meglétét - egyebek mellett - igazolni lehet 

külföldről folyósított nyugdíjról, járadékról szóló magyar pénzintézeti igazolással. 



254 

A nyugdíj a magyarországi megélhetés igazolására a jogszabály szerint csak akkor fogadható 

el, ha annak átutalását magyarországi pénzintézet igazolja. 

Magyarországon jelenleg a nyugdíjak átutalhatóságát a különböző államokkal kötött 

szociálpolitikai egyezmények határozzák meg. Az egykori Szovjetunióval és Romániával 

kötött, jelenleg is hatályos szociálpolitikai egyezmények úgynevezett területi elven alapuló 

megállapodások, amelyek szerint azon ország társadalombiztosítási feladatává teszik a 

nyugellátás megállapítását, melynek területén a jogosult állandó lakhelye van. Az állandó 

lakhely szerint illetékes ország társadalombiztosítási szerve a nyugellátást - a mindkét 

országban szerzett szolgálati idő számításával - a saját országának szabályai szerint állapítja 

meg és folyósítja a saját terhére. 

A fentiek értelmében a Romániával és a volt Szovjetunióval kötött szociálpolitikai 

egyezményeink nyugdíjfolyósításra vonatkozó rendelkezései mindenképpen felülvizsgálatra 

szorulnak. Ezek a megállapodások az 1960-as években születtek, amikor a politikai helyzet és 

az akkori Magyarország érdekei megkívánták az efféle szabályozást. Jelenleg azonban -

figyelemmel arra, hogy a kérelmezők nagy része ezen országokból kerül ki, továbbá az ország 

teherbíró képességére, valamint az itt nyugdíjjogosultságok szerzett magyar állampolgárokra 

- nem indokolt az ilyen egyezmények hatályban tartása, az ott szerzett nyugdíjuk átutalását 

kellene elérni az egyezmények módosítása során. 

A 170/2001. (IX.26.) Kormányrendelet felsorolja, hogy az megélhetés és a lakhatás 

igazolására milyen okmányok fogadhatók el. A felsorolásban szerepel a különösen kifejezés, 

ami azt jelenti, hogy csak a leggyakrabban előforduló lehetőségek kerültek a jogszabályban 

felsorolásra. Ezek mellett természetesen más is elfogadható a megélhetés és a lakhatás 

igazolására. Véleményem szerint a különösen kifejezést el kellene hagyni, ezáltal csak a 

felsorolt okmányokat lehetne elfogadni a megélhetés és a lakhatás igazolására. Ezzel 

kizárnánk az eltérő jogalkalmazásnak a lehetőségét. Igaz, hogy az Idegenrendészeti törvény e 

tekintetben inkább keretjogszabály, mert az ügyintézők felsőfokú végzettséggel rendelkeznek 

és fel kell vállalniuk a döntésüket, én ennek ellenére javaslom, hogy csak a taxatíve felsorolt 

okmányokat lehessen elfogadni. 

A jelenleg hatályos rendeletek korlátozzák a külföldiek ingatlanszerzésének lehetőségét. A 

7/1996. (1.18.) sz. Kormányrendelet szerint termőföldnek és védett természeti területnek nem 

minősülő ingatlant külföldi természetes személy és jogi személy az öröklésen kívül csak 

akkor szerezheti meg, ha azt az illetékes fővárosi vagy megyei közigazgatási hivatal vezetője 
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engedélyezi. A közigazgatási hivatal vezetője az engedélyt csak akkor adhatja meg, ha a 

külföldi ingatlanszerzése önkormányzati vagy egyéb érdeket nem sért. Az ingatlanszerzést 

azonban engedélyezni kell, ha a külföldi bevándorlási engedéllyel rendelkezik. A 

szabályozásból nem derül ki, hogy a letelepedett is így vásárolhat-e ingatlant. Ha igen, már 

pedig a gyakorlatban a letelepedettekre is alkalmazzák ezt a szabályt, akkor ennek 

megfelelően indokolt módosítani a kormányrendeletet. 

A választójogi törvény szerint a bevándorolt nem vehet részt az országgyűlési választásokon. 

Csak az önkormányzati választásokon vehet részt, de nem választható. Semmilyen 

szabályozást nem találunk arra vonatkozóan, hogy a letelepedettnek melyik választásokon van 

joga résztvenni, vagy, hogy egyáltalán van-e joga valamelyik választáson részt venni. A 

szabályozásnak ezt a hiányosságát is indokolt sürgősen pótolni. 

Ma Magyarországon a külföldi csak akkor vállalhat munkát, ha alkalmazását a foglalkoztatás 

helye szerint illetékes munkaügyi központ engedélyezte. Az engedély kiadása legkevesebb 60 

napot vesz igénybe. Véleményem szerint - figyelembe véve a Foglalkoztatási törvény 

előírásait is - meg kellene találni annak a módját, hogy az engedély rövidebb idő alatt is 

kiadható legyen. Meggyőződésem, hogy ezzel az illegális foglalkozatás is csökkenne, mert a 

munkaadók irtóznak a hosszú ügyintézéstől. Ezenkívül a munkaügyi központok nyilvántartást 

vezetnek azokról a magyar állampolgárokról, akik nem rendelkeznek munkahellyel. Ebből a 

nyilvántartásból pillanatok alatt ki lehetne keresni, hogy van-e olyan magyar munkavállaló, 

aki megfelelő képzettséggel rendelkezve a megüresedett munkakört el tudná látni. 

A hatályos Idegenrendészeti törvény szerint a külföldi csak akkor kaphat Magyarországon 

letelepedést, ha legalább három éve, megszakítás nélkül, jogszerűen és életvitelszerűen 

Magyarországon tartózkodik. Nem minősül megszakításnak az ország területének évente 90 

napra történő elhagyása. Az előző Idegenrendészeti törvény évente csak 45 napos távollétet 

engedett meg. Volt azonban arra lehetőség, hogy ha a külföldi évente 45 napon túl akart 

külföldön tartózkodni, akkor ezt a külföldre utazása előtt bejelenthette az idegenrendészeti 

hatóságnál. Ennek az előzetes bejelentésnek a lehetőségét javasolnám továbbra is fenntartani, 

mivel adódhatnak olyan helyzetek, hogy évente 90 napnál hosszabb időt kell méltányolható 

okból külföldön tartózkodni, mert például a magyarországi munkavégzés során külföldre 

kiküldik, vagy betegség, illetve külföldön élő közvetlen hozzátartozó ápolása, stb. miatt. 

Ezekben az esetekben a külföldi tartózkodási ideje megszakad, és a három év számítása újra 
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kezdődik. Annak ismeretében javaslom ezt, hogy a valós letelepedési szándék megkövetelése 

volt a jogalkotó célja, de adódhatnak előre nem látható emberi, családi, stb. problémái a 

külföldinek, amit célszerű lenne méltányolnunk. 

A kérelmek elbírálása előtt az ügyintézőnek be kell szereznie a Nemzetbiztonsági Hivatal 

véleményét, hogy a kérelmező letelepedése nemzetbiztonsági érdeket nem sért-e. Ugyanígy 

meg kell keresnie a rendőrséget is, és be kell szereznie szakhatósági véleményét, hogy a 

letelepedés a közbiztonságot nem sérti-e. Arról nincs szabály, hogy mit kell tenni akkor, ha a 

külföldi kérelme kapcsán olyan adatok, vagy információk kerülnek felszínre, amelyek 

államtitkot, vagy szolgálati tikot képeznek. A letelepedési kérelemmel kapcsolatos 

határozatban ugyanis az elutasítás indokát közölni kell. 

Ennyiben kívántam összegezni a letelepedéssel kapcsolatos kutatásaim, illetve gyakorlati 

munkám során szerzett ismereteimet és tapasztalataimat. 

Véleményem, szerint a dolgozatom elején kitűzött célt elértem, sikerült megfogalmazni a 

letelepedés és bevándorlás fogalmakat, és ezzel összefüggésben a menekült és menedékes 

fogalmát. 

Ezt követően összefoglaltam a letelepedés történetét és a letelepedésre vonatkozó hatályos 

szabályozást és az idegenrendészeti szervek eljárásnak legfontosabb szempontjait, tanulságait. 

Ismertetem dolgozatomban néhány európai ország letelepedéssel kapcsolatos szabályozását is 

és a korszerű európai alkotmányok letelepedéssel kapcsolatos szabályait. 

Dolgozatom végén összegeztem, hogy véleményem szerint a hatályos letelepedési 

szabályoknak melyek a legfontosabb hiányosságai, és javaslatokat fogalmaztam meg ezek 

kiküszöbölésére. 

Szerettem volna elkészíteni a Magyar Köztársaság migrációs térképét. Ehhez azonban a 

megfelelő adatok sajnos sehol nincsenek meg. 

Kutatásom eredményeit remélhetőleg felhasználják majd a jogalkalmazói gyakorlatban, a 

rendészeti, illetve a jogi felsőoktatásban, továbbá a közigazgatási tevékenységben. Esetleg 
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további kutatások számára is alapúi szolgálhat. A kutatás során feltárt tapasztalatok, 

eredmények segíthetik a jogalkotók munkáját is, amennyiben az feltárja a jelenlegi 

szabályozás problémáit és nehézségeit. 

A dolgozat 2005. végére készült el, azóta is sok új információ, változás, újdonság került 

napvilágra a letelepedéssel kapcsolatban, amelyek természetesen már nem szerepelnek a 

dolgozatban. 
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Jogszabályjegyzék: 

® 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya, és módosításai, 

• 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól, 

• 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 

® 1886. évi XXII. törvénycikk a községekről, 

• 1903. évi V. törvénycikk a külföldieknek a magyar korona országai területén való 
tartózkodásáról, 

• 1930 évi XXVIII. törvénycikk, a külföldieknek a magyar korona országai területén 
lakhatásáról szóló 1903. évi V. törvénycikk egyes rendelkezéseinek módosításáról, 

• 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról, 

• 17/1954. (III. 10.) MT rendelet a külföldre be- és kiutazásról és az ország területén 
való tartózkodásáról, 

• 1/1958. (1.15.) BM. rendelet a külföldi állampolgárok bejelentkezéséről, 

• 2/1958. (V.24.) BM. rendelet a külföldi állampolgárok bejelentkezéséről szóló 
1/1958. (1.15.) BM. rendelet módosításáról, 

• 1/1960. (III.27.) BM. rendelet a külföldi állampolgárok bejelentkezéséről szóló 
1/1958. (1.15.) BM. rendelet módosításáról, 

« 3/1961. (VII.30.) BM. rendelet a külföldi állampolgárok bejelentkezéséről szóló 
1/1958. (1.15.) BM. rendelet módosításáról, 

• 24/1966. (IX.25.) Kormányrendelet a külföldiek be- és kiutazásáról, valamint az 
ország területén való tartózkodásáról, 

• 4/1966. (IX.25.) BM. rendelet a külföldiek be- és kiutazásáról, valamint az ország 
területén való tartózkodásáról szóló 24/1966. (IX.25.) Kormányrendelet 
végrehajtásáról, 

• 1976. évi 8. tw. az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. 
december 6-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya kihirdetéséről, 

e 1982. évi 17. sz. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról, a névviselésről, 

» 1982. évi 19. tvr. a külföldiek magyarországi tartózkodásáról, 
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• 7/1982. (VIII. 26.) BM. rendelet a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 
1982. évi 19. sz. törvényerejű rendelet végrehajtásáról, 

• BM ORFK Külföldieket Ellenőrző Osztály Vezetőjének 1/1987. sz. Intézkedése, 
Budapest, 1987. szeptember l-jén, 

© 1988. évi XXIV. törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről, 

® 1989. évi XXIX. törvény a ki- és bevándorlásról, 

• 12/1989. (XII.29.) BM. rendelet a ki- és bevándorlásról szóló 1989. évi XXIX. 
törvény végrehajtásáról, 

• 1989. évi 19. tvr. a menekültként elismert személyek jogállásáról, 

® 1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról, 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

• 1990. évi XCI. törvény 5. sz. melléklete a külföldi személyek egyes jövedelmei 
adózásának különös szabályairól, 

• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról, 

• 1992. évi LXVI. tőrvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról, 

• 60/1993. (IX.29.) AB. határozat a szabad mozgáshoz való jogról, 

• 43/1993. (III.3. Kormányrendelet a Menekültügyi és Migrációs Hivatal 
létrehozásáról, 

• 1993. évi LV. tőrvény a magyar állampolgárságról, 

» 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi 
LV. törvény végrehajtásáról, 

• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 

» 1993. évi LXXXVI. törvény a külföldiek beutazásáról, magyarországi 
tartózkodásáról és bevándorlásáról, 

® 64/1994. (IV.30.) Kormányrendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi 
tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. tőrvény 
végrehajtásáról, 
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9/1994. (IV.30.) BM. rendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi 
tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény, valamint a 
64/1994. (IV.30.) Kormányrendelet végrehajtásáról, 

11/1994. (IV.6.) PM. rendelet a külföldiek magyarországi beutazásához, 
tartózkodásához szükséges anyagi fedezet nagyságáról, 

1994. LV. törvény a termőföldről, 

1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról, 

7/1996. (1.18.) Kormányrendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről, 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosításról, 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, 

1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról, 

24/1998. (11.18.) Kormányrendelet a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. 
törvény hatálya alá tartozó külföldiekkel kapcsolatos menekültügyi eljárás 
részletes szabályairól, továbbá a kérelmezők, a menedékesek és a befogadók 
okmányairól, 

25/1998. (11.18.) Kormányrendelet a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. 
törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról, 

1998. évi LXXII. Törvény a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági 
célú letelepedéséről, 

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról, 

1/1991. (IV.9.) KüM. rendelet a konzuli díjakról, 

162/1999. (XI. 19.) Kormányrendelet a Belügyminisztérium Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal létrehozásáról, 

168/1999. (XI.24.) Kormányrendelet a személyi igazolvány kiadásáról és 
nyilvántartásáról, 

8/1999. (XI. 10.) SzCsM. rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának 
engedélyezéséről, 

172/2001. (IX.26.) Kormányrendelet a menekültügyi eljárás részletes szabályairól 
és a menedékesek okmányairól, 

2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemről, 
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2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról, 

2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról, 

2001. évi XXIX. törvény indoklása a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról, 

170/2001. Kormányrendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról, 

25/2001. BM. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi 
XXXIX. törvény végrehajtásáról, 

173/2001. (IX.26.) Kormányrendelet a Belügyminisztérium Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI. 19.) Kormányrendelet 
módosításáról, 

35/2001. (XII.22.) BM-KüM. rendelet a külföldiek beutazásával és 
tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról, 

23/2001. (XII.27.) KüM. rendelet a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló 
egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, 
magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról, 

48/2001. (XII.27.) EüM. rendelet a külföldiek magyarországi tartózkodásának 
engedélyezésével összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről, valamint 
az egészségügyi ellátás fedezetének igazolásáról, 

6/2003. (III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házassági eljárásról és a 
névviselésről, 

Az Európai Közösség Alapító Szerződése: a Római Szerződés, 

A Maastrichti Szerződés, 

az Amszterdami Szerződés, 

A német idegenrendészeti törvény (Auslandgesetz), 

Az Osztrák Köztársaság Idegenrendészeti Törvénye, 1997. július 14. 

A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 
között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 
1962. december 20.-án kötött egyezmény kihirdetéséről a Magyar Köztársaság és a 
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén 
való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20.-án kötött 
egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. sz. tőrvényerejű rendelet, 

ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály, Idegenrendészeti, Bevándorlási és 
Kivándorlási Osztály: Módszertani Útmutató a bevándorlási ügyek intézéséhez, 
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ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály Vezetőjének 
7/1995. számú Körlevele a külföldiek magyarországi lakásának és megérhetésének 
értelmezéséről a tartózkodási engedély és a bevándorlási engedély kérelmek 
elbírálása soráni eljárásban, 

Az Európa Tanács rendelete a valamely tagállamban harmadik állam polgára által 
benyújtott menedék iránti kérelem elbírálásáért felelős tagállam meghatározásának 
kritériumairól és mechanizmusáról, 2003. 

A Tanács 1968. október 15-i 68/360/EGK. Irányelve a tagállami munkavállalók és 
családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó 
korlátozások eltörléséről, 1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, 
L257. szám, 

A Tanács 1968. október 15-i 1612/68/EGK. Rendelete a munkavállalók 
Közösségen belüli szabad mozgásáról, 1968.11.19. Az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapja, L257. szám, 

A Bizottság 1251/70/EGK. Rendelete a foglalkoztatás megszűnését követően a 
munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról, 1970.06.30. 
Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L142. szám, 

A Tanács 1973. május 21-i Irányelve a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás 
területén a tagállamok állampolgárainak Közösségen belüli mozgására és 
tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről, 1973.06.28. Az Európai 
Közösségek Hivatalos Lapja, L172. szám, 

A Tanács 1990. június 28-i Irányelve olyan munkavállalók és önálló vállalkozók 
tartózkodási jogáról, akik felhagytak tevékenységük folytatásával, 1990.07013. Az 
Európai Közösségek Hivatalos Lapja, 1180. szám, 

A Tanács 1990. június 28-i Irányelve a tartózkodási jogról, 1990.07.13. Az 
Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L180. szám, 

A Tanács 1993. október 29-i 93/96/EGK. Irányelve a diákok tartózkodási jogáról, 
1993.12.08. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L317. szám, 

1997. évi LXII. Törvény a Magyar Köztársaság és a Kínai Népköztársaság között 
a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, 
Pekingben 1995. év október hó 9. napján aláírt szerződés kihirdetéséről, 

Szakmai indoklás a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és 
bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény, valamint a menedékjogról 
szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosításához, 

A szomszédos államokban élő magyarokat megillető egyes kedvezményekről 
szóló törvény koncepciójának tervezete, 
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