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EMN TANULMÁNY 2018 

Származási országukba utazó nemzetközi 
védelmi státusszal rendelkező személyek: 

Kihívások, szakpolitikák és gyakorlatok az EU 
tagállamaiban, Svájcban és Norvégiában  

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

A tanulmány tárgya nem kiemelkedően releváns Magyarország számára politikai és szakpolitikai szinten 

mint a nyugat-európai országok esetében. A státusz megszűnését sarkalatos törvény szabályozza. 2018 

óta a 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról (a továbbiakban: Met) sarkalatos törvénynek minősül, így 

módosításához kétharmados többség szükséges. A kérdés tekintetében nem áll rendelkezésre külön 

adatbázis, mivel az nem egy számottevő jelenség Magyarországon. 

 
Abban az esetben, ha a nemzetközi védelemben részesülő személy kapcsolatba lép a származási ország 

bármely hatóságával, a magyar gyakorlat ezt a fellépést a származási ország védelmének újbóli 

igénybevételének tekinti. A megszűntetési / visszavonási eljárás megkezdődik, ha a megszűnés bármely 

oka fennáll. Mivel a magyarországi gyakorlatban a védelem újbóli igénybe vétele magában foglalja a 

származási ország hatóságaival való kapcsolatfelvételt, így bármilyen kapcsolatfelvétel a státusz 

megszűnéséhez vezethet. Mivel a menekültstátusz azon a vélelmen alapul, hogy a kedvezményezettet a 

származási országában üldözik, a magyar jog nem teszi lehetővé, hogy ezen személyek jogszerűen 

utazhassanak vissza. Bármely kapcsolat, különösen az utazás, egyértelmű megállapítása annak, hogy a 

menekült nem igényel nemzetközi védelmet, és újra igénybe veheti az ország védelmét. A kérdésben 

Magyarország nem tapasztalt kihívást. A menekültügyi szakértők kifejtették, az egyetlen kihívás a 

védelmi státuszt kapott személyek kötelezettségvállalásának hiánya volt. 

 

A magyar hatóságok az elismerést követően értesítik a menekülteket jogaik tekintetében, így a 

menekültek jól tudják, hogy nem tudnak visszatérni származási országukba. A magyar jog nem biztosít 

lehetőséget arra, hogy ezen személyek visszatérjenek a származási országukba, így nincs lehetőség 

engedélyezésre sem. Az utazás ténye önmagában is elegendő ahhoz, hogy visszavonja a 

kedvezményezett jogállását minden más körülménytől függetlenül. 

 

A menekültekkel ellentétben az oltalmazotti státusszal rendelkezők számára úti okmányokat egy külön 

jogi döntés alapján biztosítanak. Nemzetbiztonsági okból vagy közrend védelme érdekében az ilyen 

okmányok kiadását el lehet utasítani. Ezen túlmenően ugyanazok a szabályok vonatkoznak a kiegészítő 

védelemben részesülőkre, mint a menekültekre. 

 

A magyar jogszabályokban van egy automatikus rendszer, a felülvizsgálat gyakorisága szabályozott a 

Met-ben. A menekültügyi törvény korábbi változata ötévenkénti felülvizsgálatot írt elő, de a törvényt 

2016 után módosították, és a felülvizsgálat gyakorisága háromévenkénti lehet. A menekültügyi hatóság 

hivatalból határozhat a kedvezményezett státuszának felülvizsgálatáról. Ha a hatóságnak tudomása van 

arról, hogy a státusz nem szükséges, vagy a megszűnési okok bármelyike alkalmazható, elkezdik az 

állapotfelmérést, és a felülvizsgálat következtében megszűnik a státusz. A kedvezményezettet először a 

hatóság tájékoztatja arról, hogy személyes meghallgatáson kell részt vennie a státuszának 
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felülvizsgálatával kapcsolatban.  A kedvezményezett dönthet úgy, hogy nem vesz részt, de írásbeli 

nyilatkozatot küld a hatóságnak. A személyes meghallgatáson való részvétel hiánya nem befolyásolja az 

eljárást, a hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönthet a státusz megszüntetéséről. A 

megszűnési eljárásra nincsenek külön szabályok. Az eljárást a rendes eljárásnak megfelelően hajtják 

végre, ahol az illetékes hatóság dönt a nemzetközi védelemre vonatkozó jogosultságról. A menekültügyi 

eljárást 60 napon belül kell lefolytatni, bizonyos eljárási lépéseket (például a dokumentumok 

hitelességének ellenőrzése, a csatolt dokumentumok fordítása) nem veszik figyelembe az eljárás 

időtartama tekintetében, ezért egyes esetekben az eljárás ténylegesen néhány hónapig is tarthat. Ha a 

hatóság úgy döntött, hogy visszavonja a nemzetközi védelem kedvezményezettjének státuszát, és ha 

nincs más ok a magyarországi törvényes tartózkodására, a hatóság elrendelheti az Európai Unió 

területéről történő kiutasítását, amit bevándorlási hatóság hajt végre. 

 

Magyarországon az elismerést követően a kedvezményezettek egyének, és nem kapcsolódnak más 

kedvezményezettekhez. Ez a helyzet más, amikor a kedvezményezettet egy másik kedvezményezett 

elismerése alapján ismerik el. Ebben az esetben az állapot-felülvizsgálati eljárás az eredeti 

kedvezményezett státuszának megszűnése után kezdődik. 

 

Általában csak a menekültügyi hatóság dönthet, vagy vizsgálhat menekültügyekben. Ez a szabály a 

státusz felülvizsgálatára és megszűntetésére is vonatkozik. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal az 

egyetlen illetékes hatóság a nemzetközi védelemről való döntés tekintetében. 

 

1. rész: a nemzeti szakpolitika áttekintése  

K1.  A származási országukba utazó nemzetközi védelmi státuszt élvezők kérdése szakpolitikai 

prioritás a tagállamában? NEM 

 

A harmadik országok állampolgárainak az EU-ba  nagy számban történő beáramlása óta Magyarország 

számos kihívással szembesült. 2015-ben több mint 300 000 harmadik országbeli állampolgár haladt át 

Magyarországon, hogy elérje egy nyugat-európai országot, ahol menedékjogot kérjen. Mivel ez a 

jelenség meghatározta Magyarország tranzitországi helyzetét, a harmadik országok állampolgárainak 

igen kis mennyisége döntött úgy, hogy az országban marad és menedékjogot kér. Klasszikus 

tranzitországként Magyarország célja azóta, hogy megállítja a tömeges beáramlást és védje a külső 

határokat, a fizikai és jogi határzár segítségével. Mivel Magyarország nem célország, kevés a nemzetközi 

védelemben részesülő személy. 

 

Ennélfogva a tanulmány fő témája nem olyan fontos Magyarországon sem politikai, sem szakpolitikai 

szinten, szemben más, főként nyugat-európaiországokkal. Mivel a jelenség nem számottevő, nincs róla 

vita nemzeti vagy regionális szinten. Az illetékes hatóságok azonban néhány olyan esetet észleltek, 

amikor a nemzetközi védelemben részesülők valamilyen módon újra igénybe vették a származási ország 

védelmét. 

A magyar jogszabályi keretek nagyon pontosak a kapcsolódó jogi rendelkezések tekintetében. A státusz 

megszüntetését sarkalatos törvény szabályozza. 2018 óta a Met sarkalatos törvénynek minősül, így a 

törvény módosításához a kétharmados többség szükséges. E jogalkotási lépés eredményeképpen a 

magyar nemzeti menekültügyi törvényt nehéz megváltoztatni, és a megszűnés rendelkezései sarkalatos 

törvények. A státusz megszüntetése a magyar jog összetett rendelkezése; a státusz megszűntetésének 

kilenc alapja van mind a menekültek és az oltalmazottak tekintetében. A származási ország védelmének 

újbóli igénybevételét a kilencből kettő is magába foglalja. 

A magyar jog nem különíti el a megszűntetési eljárást a felülvizsgálati eljárástól. A megszűnés esetén 

elindul egy visszavonási eljárás, amelyet a Met szabályoz. 



EMH tanulmány 2018 

SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA UTAZÓ NEMZETKÖZI VÉDELMI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ 
SZEMÉLYEK: KIHÍVÁSOK, SZAKPOLITIKÁK ÉS GYAKORLATOK AZ EU TAGÁLLAMAIBAN, 

SVÁJCBAN ÉS NORVÉGIÁBAN 

 

Page 5 of 22 

 

A menekült vagy a oltalmazott státusz visszavonására irányuló eljárás hivatalból indul, kivéve, ha a 

státuszról írásbeli lemondás történik. A törvény VII. fejezetében foglalt rendelkezéseket a menekült vagy 

oltalmazott személy elismerésének visszavonására vonatkozó eljárásnak megfelelően kell alkalmazni. 

Ha a hatóság a menekültként vagy kiegészítő védelemben részesülőként való elismerés kritériumai 

meglétének felülvizsgálatakor megállapítja, hogy az elismerést vissza kell vonni, erről írásban, az 

anyanyelvén vagy az általa megértett nyelven tájékoztatja az érintett harmadik országbeli állampolgárt. 

A fent említett értesítéssel egyidejűleg a hatóság felszólítja a menekültet vagy a kiegészítő védelem 

kedvezményezettjét, hogy a megadott határidőn belül indokolja a menekült vagy a kiegészítő védelem 

elismerésének kritériumait igazoló vagy alátámasztó okokat, bizonyítva, hogy nincs ok annak 

megvonására. A hatóság személyesen is meghallgatja a menekültet vagy a kiegészítő védelem 

kedvezményezettjét. 

Ha a hatóság megállapítja, hogy az elismerés visszavonását eredményező körülmény nem áll fenn, az 

eljárást meg kell szüntetnie. Az eljárás megszüntetéséről szóló határozat ellen semmilyen jogorvoslati 

lehetőség nincs. Ha a hatóság a 11. § (2) bekezdésében meghatározott körülmények fennállását állapítja 

meg menekült esetében, vagy a 18. § (2) bekezdésében, a kiegészítő védelem kedvezményezettje 

esetében, visszavonja az elismerést. A 11. és a 18. §-ok szabályozzák a megszűnés alapjait, a 

származási országgal való kapcsolatfelvétel okán. 

 

A menekültként vagy kiegészítő védelemben részesülőként való elismerés visszavonásáról szóló 

határozat bírósági felülvizsgálat tárgyát képezheti, kivéve, ha a visszavonás a jogosult jogi státuszáról 

való lemondáson alapul. 

 

A felülvizsgálati kérelmet a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell benyújtani a 

hatósághoz. A hatóság haladéktalanul továbbítja a bíróságnak a felülvizsgálat iránti kérelmet, az ügy 

iratait és az ellenkérelmét. A bíróság a felülvizsgálati kérelemről peres eljárásban (kontradiktórius) dönt a 

felülvizsgálati kérelem kézhezvételétől számított hatvan napon belül. A bíróság felülvizsgálata magában 

foglalja mind a tények, mind a jogi szempontok teljes körű vizsgálatát, amint azok a bírósági határozat 

meghozatalának időpontjában léteznek. A kérelmező személyes meghallgatása kötelező a bírósági 

eljárásban. 

 

Ezen kérdés Magyarországon nem bír nagy jelentőséggel, bár a migráció mind politikai, mind társadalmi 

szinten a legfőbb téma.  

 

 

K2. Ha elérhető, kérjük adjon (becsült) statisztikákat meg azon nemzetközi védelmi státusszal rendelkező 

személyekről, akik (feltehetően) származási országukba utaztak 2012 és 2018 között. 

 

Erről a konkrét kérdésről nincs információ. Nincs erre vonatkozó elkülönített adatbázis, mivel 

Magyarországon nem számottevő a jelenség. A hatóságok néhány releváns esetet észleltek, ahol a 

nemzetközi védelemben részesülők valamilyen módon újra igénybe veszik a származási ország védelmét, 

de a nemzetközi védelemben részesülők utazási szokásaira vonatkozóan nincs adat. 

 

2. rész: A származási országokba való utazás vagy a hatóságokkal való 
kapcsolatfelvétel, valamint a nemzetközi védelem lehetséges megvonása 

2.1. A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUK HATÓSÁGAIVAL KAPCSOLATBA LÉPŐ ÉS A VÉDELMÜKET ÚJBÓL IGÉNYBE 
VEVŐ MENEKÜLTEK 
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K3. Ha a tagállamában tartózkodó menekült kapcsolatba lép a származási országának hivatalos 

hatóságaival (pl. konzulátusok, nagykövetségek vagy a származási ország más hivatalos képviseletei a 

védelmet nyújtó államban), akkor ez esetlegesen eredményezheti-e menekült státuszát megszüntetését? 

IGEN / NEM 

  

Abban az esetben, ha a nemzetközi védelemben részesülő személy kapcsolatba lép a származási ország 

bármely hatóságával, a magyar gyakorlat ezt a fellépést a származási ország védelmének újbóli 

igénybevételének tekinti. A gyakorlatnak és a törvénynek megfelelően bármilyen kapcsolatfelvétel 

elegendő lenne a nemzetközi védelem kedvezményezettjének státuszának visszavonására, azonban a 

vonatkozó esetek kis száma miatt a hatóságok elsősorban súlyos kapcsolat esetén vonják vissza a 

kedvezményezettek státuszát (pl. a származási ország új útlevéllel rendelkezik). 

 

K3a. Ha egy menekült a tagállamában kapcsolatba lép származási országának hatóságaival, hatással 

lehet-e ez menekültstátuszára? IGEN/NEM 

 

Ahogy fent kifejtésre került, megszűnési / visszavonási eljárás megkezdődik, ha a megszűnés bármely 

oka fennáll. Mivel a védelem újbóli igénybevételének minősül a származási ország hatóságai val való 

kapcsolattartás a magyar gyakorlatban, így bármilyen kapcsolatfelvétel a státusz megszűnéséhez 

vezethet. 

 

K4. Mi támasztja ezt alá? 

A gyakorlatban, mivel a menekültstátusz azon a vélelmen alapul, hogy a kedvezményezettet a 

származási országában üldözik, a magyar jog nem hagy semmilyen lehetőséget arra, hogy jogszerűen 

oda visszautazzon. A jogszerű beutazás azt jelenti, hogy a menekültnek a származási országba való 

belépéskor legalább a határon kell kapcsolatba lépnie az ország hatóságaival, ez a menekültek számára is 

jól ismert. Így tehát ha visszatérnek a származási országukba, visszaállítják a kapcsolatukat a származási 

országukkal, és ez bizonyítja, hogy nem üldözik őket ebben az országban. 

 

Bármely kapcsolat, különösen az utazás, egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a menekült nem igényel 

nemzetközi védelmet, és újra igénybe veheti az ország védelmét. Mivel ez alapja lehet a 

megszűntetésnek, a származási országba való visszatéréshez kapcsolódó bármely információ szilárd 

alapot jelent a menekültstátusz megszűnéséhez. 

 

 

K5. Az alábbiak közül mik vezethetnek a védelem a származási országban való újbóli igénybevételének: 

☒ Egy időszakon belül gyakori kapcsolattartás az ország hatóságaival 

☒ Útlevél szerzése vagy megújítása  

☒ Hatósági dokumentumok igénylése  

☐ Házasság a származási országban 

☐ Egyéb 

 

K6.Vannak-e kivételek vagy a gyakorlattól való eltérések?  IGEN/NEM  

 

Mivel a jelenség nem számottevő, így nincs releváns gyakorlat és nincsenek eltérések vagy kivételek. 
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K7.  Mik a nemzeti hatóságok számára a kihívások a megszüntetés alapját képező körülmények 

megállapításakor? 

Ahogy már korábban említésre került, Magyarországon ez nem számottevő probléma. Így kihívás sem 

azonosítható. Az egyik vonatkozó eset nyilvánvaló ügy volt. A menekültügyi szakértők kifejtették, hogy 

az egyetlen kihívás az érintett személyek együttműködésének hiánya volt 

K8.  

A tagállamának nemzeti hatóságai számára rendelkezésére áll-e az állampolgárság szerinti ország 

védelmének önkéntes újbóli igénybevétele okán való megszűntetésre vonatkozó iránymutatás vagy 

bármilyen más megállapított gyakorlat? IGEN/NEM 

☐ Belső iránymutatás 

☒ UNHCR iránymutatás  

☐ Egyéb 

 

2.2. MENEKÜLTEK UTAZÁSA ÉS A KAPCSOLAT VISSZAÁLLÍTÁSA A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGGAL  

K9. Kérjük fejtse ki az alkalmazandó nemzeti jogszabályt a menekültek (a védelmet nyújtó országon 

kívüli) utazáshoz való joga (a védelmet nyújtó országon kívül) tekintetében. 

 

A Met a menekültek utazási okmányhoz való jogát szabályozza. 

A Met 10§ 3 megállapítja, hogy „A menekült jogosult a jogszabályban meghatározott személyazonosító 

igazolványra és - ha nemzetbiztonsági vagy közrendi érdek a kiállítását nem zárja ki - Genfi 

Egyezményben foglalt kétnyelvű úti okmányra…” 

 

K10. Fennáll-e utazási korlátozás: 

a) A származási országra (vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti országra) vonatkozó korlátozást 

tartalmazza-e a menekültek számára a tagállama által kibocsátott dokumentum? IGEN/NEM 

 

A dokumentumban kifejezetten nincs korlátozás. A menekülteknek tudniuk kell, hogy elismerésüket 

követően nem tudják helyreállítani a származási országukkal való kapcsolatot. 

b) A származási országgal (vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti országgal)  szomszédos országokra 

vonatkozó korlátozást tartalmazza-e a menekültek számára a tagállama által kibocsátott dokumentum? 

IGEN/NEM 

Nincs konkrét korlátozás rögzítve a dokumentumban. 

 

 

K11. Ha menekültek a származási országukba utaznak:  

a) Tájékoztatniuk kell a védelmet nyújtó állam hatóságait? IGEN/NEM 

 

Mivel a magyar hatóságok a elismerésüket követően értesítik a menekülteket jogaikról,  így ők tisztában 

vannak vele, hogy nem tudnak visszatérni származási országukba, így a magyar jogszabályok nem 

ismerik ezt a rendelkezést, különösen azért, mert a menekülteket hazájukban üldözték , és így a magyar 

jog tartalmazza azt a megdönthető vélelmet, hogy a menekültek nem akarnak visszatérni származási 

országukba. 
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b) Kell-e külön engedélyt, vagy felhatalmazást kérniük a védelmet nyújtó állam egy bizonyos 

hatóságától? IGEN/NEM 

 

A magyar jogban nincs lehetőség arra, hogy a menekült visszatérjen a származási országba. Így nincs 

engedélyezési lehetőség sem. Mivel a menekültstátusz azon a vélelmen alapul, hogy a menekültet a 

származási országában üldözik, a magyar jog nem teszi lehetővé, hogy jogszerűen visszautazhassanak. 

 

K12. Kérhetik-e eredeti útlevelüket a menekülteket a számukra védelmet nyújtó állam hatóságaitól? 

IGEN/NEM  

 
Ha a menekült a származási ország útlevelét kívánja kérni, ez azt jelenti, hogy a védelemre már nincs 

szüksége. Mivel az útlevél birtoklása azt jelenti, hogy az útlevél kibocsátója felelős a birtokosért, 

Magyarországon nincs jogi lehetőség arra, hogy a menekült kérje az üldöztető ország útlevelét. 

 

Ez egyben egy olyan helyzetet is teremtene, ahol elismerési ország kapcsolatba lépne a származási 

országgal, ami ellentétes a genfi egyezménnyel. Az úgynevezett megdönthető vélelem következtében 

a magyar jogi keretben nincs jogi út a származási országgal való kapcsolatfelvételre. 

 

 

K13. Mik a fő okai a menekültek származási országukba való utazásának a tagállama hatóságainak adott 

információk alapján? 

 

A védelmi státusszal rendelkezők nem utazhatnak vissza legálisan származási országukba, így nem áll 

rendelkezésre információ a kérdésben. 

 

K14. Ha egy menekült visszautazott származási országába, eredményezheti-e ez a menekültstátusz 

megszűntetését? IGEN/NEM 

 

A gyakorlatban, mivel a menekültstátusz azon a vélelmen alapul, hogy a kedvezményezettet a 

származási országában üldözik, a magyar jog nem hagy semmilyen lehetőséget arra, hogy jogszerűen 

oda visszautazzon. A jogszerű beutazás azt jelenti, hogy a menekültnek a származási országba való 

belépéskor legalább a határon kell kapcsolatba lépnie az ország hatóságaival, ez a menekültek számára is 

jól ismert. Így tehát ha visszatérnek a származási országukba, visszaállítják a kapcsolatukat a származási 

országukkal, és ez bizonyítja, hogy nem üldözik őket ebben az országban. 

 

Bármely kapcsolat, különösen az utazás, egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a menekült nem igényel 

nemzetközi védelmet, és újra igénybe veheti az ország védelmét. Mivel ez alapja lehet a 

megszűntetésnek, a származási országba való visszatéréshez kapcsolódó bármely információ szilárd 

alapot jelent a menekültstátusz megszűnéséhez. 

 

 

K14a. Ha egy menekült visszautazott származási országába, lehetnek ennek más következményei is a 

menekültstátusz visszavonásán túl? IGEN/NEM 

Feltételezhető, hogy a menekült soha nem is minősült menekültnek, de nincs olyan eljárás, amely végül 
megállapíthatná, hogy a kedvezményezett eleve nem volt jogosult menekültstátuszra. 
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Q15. Ha a származási országba való visszautazás a védelem megvonását eredményezi, ezt mi 

szabályozza: 

☐ a nemzeti jogban?  

A belső jogszabályok csak azt állapítják meg, hogy fennáll a jogállás megszűnésének 

alapja, ha a kedvezményezett a származási ország védelmét újra igénybe veszi, vagy 

visszaállítja vele a kapcsolatát. A Met nem rendelkezik a származási országba történő 

utazásról. 

 

☒ a gyakorlatban?  

A gyakorlatban, mivel a menekültstátusz azon a vélelmen alapul, hogy a 

kedvezményezettet a származási országában üldözik, a magyar jog nem hagy 

semmilyen lehetőséget arra, hogy jogszerűen oda visszautazzon. A jogszerű beutazás 

azt jelenti, hogy a menekültnek a származási országba való belépéskor legalább a 

határon kell kapcsolatba lépnie az ország hatóságaival, ez a menekültek számára is jól 

ismert. Így tehát ha visszatérnek a származási országukba, visszaállítják a 

kapcsolatukat a származási országukkal, és ez bizonyítja, hogy nem üldözik őket ebben 

az országban. 

Bármely kapcsolat, különösen az utazás, egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a 

menekült nem igényel nemzetközi védelmet, és újra igénybe veheti az ország védelmét. 

Mivel ez alapja lehet a megszűntetésnek, a származási országba való visszatéréshez 

kapcsolódó bármely információ szilárd alapot jelent a menekültstátusz megszűnéséhez. 

 

 

 

K16. Az alábbi körülmények közül mi kerül figyelembe vételre a védelem megszüntetéséről való döntés 

során: 

 

A tény önmagában is elegendő ahhoz, hogy a kedvezményezett jogállása visszavonásra kerüljön, minden 

más körülménytől függetlenül. 

☒ A származási országba való utazás gyakorisága  

☒ A származási országban való tartózkodás időtartama 

☒ A tartózkodás konkrét helye a származási országban 

☐ A származási országba való utazás oka 

☐ Egyéb 

 

 

Q17. Ha a származási országba való visszautazás a védelem megvonását eredményezi, vannak 

kritériumok a származási országgal való kapcsolatfelvétel önkéntes jellegének mértékének / a 

menekült szándékának megállapítására? 

A gyakorlatban, mivel a menekültstátusz azon a vélelmen alapul, hogy a kedvezményezettet a 

származási országában üldözik, a magyar jog nem hagy semmilyen lehetőséget arra, hogy jogszerűen 

oda visszautazzon. A jogszerű beutazás azt jelenti, hogy a menekültnek a származási országba való 

belépéskor legalább a határon kell kapcsolatba lépnie az ország hatóságaival, ez a menekültek számára is 

jól ismert. Így tehát ha visszatérnek a származási országukba, visszaállítják a kapcsolatukat a származási 

országukkal, és ez bizonyítja, hogy nem üldözik őket ebben az országban. 
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Bármely kapcsolat, különösen az utazás, egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a menekült nem igényel 

nemzetközi védelmet, és újra igénybe veheti az ország védelmét. Mivel ez alapja lehet a 

megszűntetésnek, a származási országba való visszatéréshez kapcsolódó bármely információ szilárd 

alapot jelent a menekültstátusz megszűnéséhez. 

 

K18. Vannak-e kihívások a nemzeti hatóságok számára a kihívások a megszüntetés alapját képező 

körülmények megállapításakor? IGEN/NEM 

Ahogy már korábban említésre került, Magyarországon ez nem számottevő probléma. Így kihívás sem 

azonosítható. Az egyik vonatkozó eset nyilvánvaló ügy volt. A menekültügyi szakértők kifejtették, hogy 

az egyetlen kihívás az érintett személyek együttműködésének hiánya volt 

 

K19. A tagállamának nemzeti hatóságai számára rendelkezésére áll-e „az állampolgárság szerinti 

országgal való kapcsolatok visszaállítása” okán való megszűntetésre vonatkozó iránymutatás vagy 

bármilyen más megállapított gyakorlat? IGEN/NEM 

☐ Belső iránymutatás 

☒ UNHCR iránymutatás  

☐ Egyéb 

 

 

2.3. A KIEGÉSZÍTŐ VÉDELEMBEN RÉSZESÍTETTEK VISSZAUTAZNAK A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA 
ÉS/VAGY FELVESZIK A KAPCSOLATOT A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUK HATÓSÁGÁVAL 

Kapcsolatfelvétel a származási ország hatóságaival 

K20. Ha egy kiegészítő védelemben részesült kapcsolatba lép a származási országának hivatalos 

hatóságaival (pl. konzulátusok, nagykövetségek vagy a származási ország más hivatalos képviseletei a 

védelmet nyújtó államban), akkor ez esetlegesen eredményezheti-e a státuszát megszüntetését? 

IGEN/NEM 

Mivel a jogi keretrendszer és a gyakorlat mind a menekültek, mind a kiegészítő védelemben részesülők 

körében ez a kérdés azonos, lásd a 2.2-re adott választ. 

 

K20a. Ha egy menekült a tagállamában kapcsolatba lép származási országának hatóságaival, hatással 

lehet-e ez a státuszára? IGEN/NEM 

Mivel a jogi keretrendszer és a gyakorlat mind a menekültek, mind a kiegészítő védelemben részesülők 

körében ez a kérdés azonos, lásd a 2.2-re adott választ. 

 

K21. Ha a kiegészítő védelemben részesülő személy, aki a származási ország hatóságaival kapcsolatba 

lép, a kiegészítő védelem megszüntetéséhez vezethet, ez az alábbiként van határozva:   

Mivel a jogi keretrendszer és a gyakorlat mind a menekültek, mind a kiegészítő védelemben részesülők 

körében ez a kérdés azonos, lásd a 2.2-re adott választ. 

Kérem jelezze, hogy azonos jogszabályok (és/vagy jog, vagy gyakorlat) vonatkozik-e a menekültekre, 

mint a kiegészítő védelemben részesülőkre a tagállamában?  

☒ Nemzeti jogban?  

☐ Esetjogban?  

☒ Gyakorlatban?  
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K22. Ha a kiegészítő védelem kedvezményezettje kapcsolatba lép a származási országának hatóságaival, 

a következő körülmények közül melyik vezethet a kiegészítő védelem megszüntetéséhez:  

Mivel a jogi keretrendszer és a gyakorlat mind a menekültek, mind a kiegészítő védelemben részesülők 

körében ez a kérdés azonos, lásd a 2.2-re adott választ. 

Kérem, válassza ki a megfelelő opciót. Minden egyes kiválasztott opciónál, fejtse ki, hogy nemzeti jogon, 

esetjogon, vagy gyakorlaton alapul.  

☒ A származási ország nemzeti hatóságaival való kapcsolattartás gyakorisága 

☒ Útlevél kibocsátása vagy megújítása 

☒ Adminisztratív dokumentumok kérése 

☐ Házasság 

☐ Egyéb  

Kérem, fejtse ki:  

 

A származási országba való visszautazás 

K23. Kérjük, röviden írja le a kiegészítő védelemben részesülőknek az utazáshoz való jogát (például a 

kiegészítő védelmet nyújtó államon kívüli ugatáshoz való jogot)? 

 

K24. Kérhet-e a kiegészítő védelemben részesített utazási okmányt a tagállamban? IGEN/NEM 

A menekültekhez hasonlóan a kiegészítő védelem kedvezményezettje külön jogszabályban meghatározott 

úti okmányra jogosult. Nemzetbiztonsági vagy közrend érdekében az ilyen okmányok kiadását el lehet 

utasítani. 

A menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya és a kiegészítő védelem 

kedvezményezettjének úti okmánya egy évig érvényes. 

A kiegészítő védelemben részesülőként elismert személyek úti okmánya 32 számozott oldalt tartalmazó 

füzet. 

A kiegészítő védelemben részesülőként elismert személyek úti okmányának tartalmaznia kell: a 

kérelmező családnevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, nemét, állampolgárságát vagy 

hontalanságát, karát és aláírását; a kérelmező védett státuszának bejegyzése; az úti okmány nevét, 

számát, dátumát, érvényességi idejét, a magyar útlevél kiállító hatóság nevét és bélyegzőjét. 

 

K25. Melyek a leggyakoribb okok a származási országba történő utazásnak, amelyet a kiegészítő 

védelemben részesülők a nemzeti hatóságoknak jeleznek:  

☐ Családi látogatás 

☐ Házasságkötés a származási országban 

☐ Üzleti ügyek 

☒ Egyéb okok  

Kérem, fejtse ki: nincs elég ügy, ahhoz, hogy konklúziót lehessen levonni. 

K25a. Kérem fejtse ki, amennyiben ez az információ a nemzeti hatóságok által rögzítve van. (pl. 

adatbázis) 

Mivel Magyarországon nem fontos kérdés, nincs külön adatbázis ebben a tekintetben. 

K26. Ha a kiegészítő védelemben részesülő személy származási országába utazik, megszűnik a védelmi 

jogállása (pl. újbóli letelepedés a származási országban) IGEN/NEM 
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Mivel a jogi keretrendszer és a gyakorlat mind a menekültek, mind a kiegészítő védelemben részesülők 

körében ez a kérdés azonos, lásd a 2.2-re adott választ. 

 

Q26a. Ha a válasz igen a K26-ra, ez jellemzően:   

Mivel a jogi keretrendszer és a gyakorlat mind a menekültek, mind a kiegészítő védelemben részesülők 

körében ez a kérdés azonos, lásd a 2.2-re adott választ. 

Kérem, válassza ki a megfelelő opciót. Minden egyes kiválasztott opciónál, fejtse ki, hogy nemzeti jogon, 

esetjogon, vagy gyakorlaton alapul.  

☒ Nemzeti jog?  

☐ Esetjog?  

☒ Gyakorlat?  

 

K26b. Ha igen a válasz a K26-ra, az alábbi körülmények közül melyeket veszik figyelembe a védelem 

megszüntetésének értékelése során: 

Kérem, válassza ki a megfelelő opciót. Minden egyes kiválasztott opciónál, fejtse ki, hogy nemzeti jogon, 

esetjogon, vagy gyakorlaton alapul.  

☒ A származási országba történő utazások gyakorisága 

☒ A származási országban való tartózkodás hossza 

☒ A származási országban tartózkodás speciális helye 

☐ A visszautazás oka 

☐ Egyéb  

 

Útmutatás és kihívások a kiegészítő védelem megszüntetésének eseteiben 

K27. A nemzeti hatóságok rendelkezésére állnak-e a kiegészítő védelem megszüntetésére vonatkozó 

útmutatás vagy gyakorlat? IGEN/NEM 

☐ Belső útmutatás  

☒ UNHCR útmutatója  

☐ Egyéb  

 

K28. A 2.3. Pontban szereplő kérdésekre adott korábbi válaszok alapján milyen kihívásokkal 

szembesülnek a nemzeti hatóságok a kiegészítő védelem megszűnésének eseteiben?? 

Ahogy már korábban is jeleztük, Magyarországon ez nem jelent nagy problémát. Így nem találtunk 

kihívást. 

 

3. Rész: A nemzetközi védelem megszüntetéséről szóló határozat elfogadása és 
annak hatása a (korábbi) védelmi államban való tartózkodási jogra  

 

3.1. A NEMZETKÖZI VÉDELEMBEN RÉSZESÍTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA 

K29. A nemzetközi védelemben részesülők tájékoztatást kapnak a védelmi státuszuk esetleges 

következményeiről, ha kapcsolatba lépnek a hatóságokkal vagy a származási országukba utaznak? 

IGEN/NEM 
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1. táblázat az elismertek informálása  

A nemzetközi védelemben részesülők 
tájékoztatására használt eszközök 

A származási ország illetékes 
hatóságaival való kapcsolat 

felvétel 

Visszautazás a származási 
országban (tartózkodás 

szerinti országba) 

A kedvezményezettek úti okmányán 

szerepel 

☐ ☐ 

A kedvezményezetteket a nemzeti 

hatóságok írásban tájékoztatják 

 

☐ ☐ 

A kedvezményezetteket az illetékes 

hatóságok szóban tájékoztatják 

Kérem, fejtse ki: A nemzetközi védelem 

kedvezményezettjének elismerése 

után a hatóság tájékoztatja a 

kedvezményezettet jogaikról, amely 

részletes információkat tartalmaz 

arról, hogy nem utazhat, vagy léphet 

kapcsolatba a származási országgal. 

☒ ☒ 

A kedvezményezetteket kérésükre 

tájékoztatják 

Kérem, fejtse ki: Ha a kedvezményezett 

megkérdezi a hatóságot a jogairól és 

az utazás lehetőségéről, a hatóság 

automatikusan tájékoztatja a 

kedvezményezettet, hogy a 

származási országba való 

visszautazás, vagy kapcsolatba lép 

azzal, a státusz megszűnéséhez 

vezethet. 

☒ ☒ 

Egyéb esetek 

 

☐ ☐ 

 

3.2. A VÉDELMI STÁTUSZ FELÜLVIZSGÁLATA  

K30. A nemzetközi védelemben részesülők jogállása, akik a származási ország hatóságaihoz fordítottak 

és / vagy visszautaztak, felülvizsgálatra kerül a tagállami hatóság által? IGEN/NEM 

Miután a hatóság birtokába került az ilyen cselekményekkel kapcsolatos információ, elkezdi a 

kedvezményezett státuszának felülvizsgálatát 

K30a. Ha a válasz igen a K30-ra, Kérjük, röviden részletezze a felülvizsgálat kereteit a (tag) államban: 

☒ Az összes nemzetközi védelmi státusz szisztematikus felülvizsgálata történik. 

Kérjük, röviden részletezze a felülvizsgálat gyakoriságát: A menekültügyi törvény 

kimondja, hogy „a menekültügyi hatóság legalább háromévente felülvizsgálja a 

menekültként való elismerés kritériumait. A menekültügyi hatóság felülvizsgálja a 

menekültként való elismerésre vonatkozó kritériumok meglétét, ha a menekült kiadását 

kérték. ” Ez azt jelenti, hogy a magyar jogszabályokban van egy automatikus rendszer, 

és a felülvizsgálat gyakorisága szabályozott a menekültügyi törvényben. A menekültügyi 
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törvény korábbi változata szerint, a felülvizsgálat ötévente történt meg, de a törvényt 

2016 után módosították, és a felülvizsgálat gyakoriságát három évre módosította. 

A magyar jogban ugyanazok a szabályok vonatkoznak a kiegészítő védelemben 

részesülőkre. A magyar menekültügyi törvény kimondja, hogy „a menekültügyi hatóság 

legalább háromévente felülvizsgálja a kiegészítő védelem kritériumait.” 

☐ Lehetőség van a nemzetközi védelmi státusz felülvizsgálatára a tartózkodási engedély 

megújításakor. 

☒ A felülvizsgálatot hivatalból indíthatják a nemzeti hatóságok. A menekültügyi hatóság 

hivatalból határozhat a kedvezményezett státuszának felülvizsgálatáról. Ha a 

hatóságnak tudomása van arról, hogy a státusz nem szükséges, vagy a megszűnési 

okok bármelyike alkalmazható, elkezdik az státusz felülvizsgálatot, és a felülvizsgálat 

következtében megszűnik a státusz. 

K30b. Ha a válasz igen a K30-ra, kérjük, röviden részletezze az (i) érintett hatóságokat és az eljárást 

(pl. ugyanazokat a hatóságokat, amelyek részt vettek a nemzetközi védelem megszüntetésére vonatkozó 

határozat felülvizsgálatában és elfogadásában), és (ii) hogy a nemzetközi védelem kedvezményezettje 

tájékoztatást kap-e a felülvizsgálatról. 

Általában csak a menekültügyi hatóság dönthet, vagy vizsgálódhat menedékjogi ügyekben. Ez a szabály 

a státusz felülvizsgálatára és megszüntetésére is vonatkozik. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal az 

egyetlen illetékes hatóság a nemzetközi védelemre vonatkozóan, mivel csak a BMH rendelkezik a 

szükséges ismeretekkel és eszközökkel a menekültügyi ügyek értékeléséhez. 

A nemzetközi védelemben részesülőket általában tájékoztatják, mihelyt a státusz felülvizsgálat 

megkezdődik. A felülvizsgálat alapján írásban tájékoztatják azokon a nyelveken, amelyeket valószínűleg 

megértenek, valamint a következő eljárási lépésekről, és az együtt nem működés következményeiről. A 

hatóság felülvizsgálati / megszűnési eljárás esetén tájékoztatja a kedvezményezettet az utolsó ismert 

címén, amely szerint az eljárás megkezdődött. Ha a cím nem megfelelő, vagy ha a kedvezményezett nem 

található a helyszínen, a kedvezményezettet a nemzeti joggal összhangban nyilvános értesítéssel 

értesítik. 

 

K31. A nemzetközi védelmi státusz felülvizsgálata a nemzetközi védelem megszüntetésére vonatkozó 

döntéshez vezethet-e a (tag) államban? IGEN/NEM 

Ha a hatóságnak tudomása van arról, hogy a státusz nem szükséges, vagy a megszűnési okok 

bármelyike alkalmazható, elkezdik a státusz felülvizsgálatot, és a felülvizsgálat következtében megszűnik 

a státusz. Így a felülvizsgálati eljárás szintén megszüntetési eljárás lehet, mivel a felülvizsgálat közvetlen 

következményei a státusz megszűnése lehetnek. 

 

3.3. MEGSZÜNTETÉSI ELJÁRÁS 

K32. A 2. szakaszban feltárt megszüntetési okokat kiváltó körülmények alapján, mely hatóságok vesznek 

részt a nemzetközi védelmi státusz megszüntetésére vonatkozó döntésében a (tag) államban?  

Általában csak a menekültügyi hatóság dönthet, vagy vizsgálódhat menedékjogi ügyekben. Ez a szabály 

a státusz felülvizsgálatára és megszüntetésére is vonatkozik. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal az 

egyetlen illetékes hatóság a nemzetközi védelemre vonatkozóan, mivel csak a BMH rendelkezik a 

szükséges ismeretekkel és eszközökkel a menekültügyi ügyek értékeléséhez. 

 

K33. A nemzetközi védelem kedvezményezettje nyújthat be ellenkező bizonyítékokat vagy elemeket a 

megszüntetési eljárás során? IGEN/NEM 

A kedvezményezettek a nemzeti jognak megfelelően bármilyen bizonyítékot és információt 

benyújthatnak, mivel a státusz felülvizsgálati eljárásra is vonatkoznak az általános szabályok. 

Q33a. Amennyiben igen a válasz a K33-ra, állíthat fel védelmet: 
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☐ Írásban a kompetens hatóságnál? 

☐ Szóban? 

☒ Mindkettő? 

Kérem, pontosítsa: A kedvezményezettet először a hatóság tájékoztatja arról, hogy 

személyes meghallgatáson kell részt vennie a státuszának felülvizsgálatával kapcsolatban. 

A kedvezményezett dönthet úgy, hogy nem vesz részt, de írásbeli nyilatkozatot küld a 

hatóságnak. A személyes meghallgatáson való részvétel nem befolyásolja az eljárást, a 

hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönthet a státusz megszüntetéséről. 

A kedvezményezetteknek joguk van a jogi segítségnyújtásra és / vagy jogi 

képviseletre is. Így a megszűnési / felülvizsgálati eljárás során a törvényes képviselő is 

bármilyen bizonyítékot benyújthat, kivéve a szóbeli nyilatkozatot, de minden írásbeli 

tanúvallomást ügyvéd vagy más jogi képviselő útján is be lehet nyújtani az illetékes 

hatósághoz. 

☒ Egyéb? 

Fejtse ki: A megszűnési / felülvizsgálati eljárás során a törvényes képviselő is 

bármilyen bizonyítékot benyújthat, kivéve a szóbeli nyilatkozatot, de minden írásbeli 

tanúvallomást ügyvéd vagy más jogi képviselő útján is be lehet nyújtani az illetékes 

hatósághoz. 

 

K34. Van-e meghatározott határidő a nemzetközi védelem megszüntetésének meghozatalára? 

IGEN/NEM 

A megszűnési eljárásra nincsenek külön szabályok. Az eljárást a rendes eljárásnak megfelelően hajtják 

végre, ahol az illetékes hatóság dönt a nemzetközi védelemre vonatkozó képesítésről. A menekültügyi 

eljárást 60 napon belül kell lefolytatni, bizonyos eljárási lépéseket (például a dokumentumok 

hitelességének ellenőrzése, a csatolt dokumentumok fordítása) nem veszik figyelembe az eljárás 

időtartamába, ezért egyes esetekben az eljárás ténylegesen időtartama elhúzódhat néhány hónapig. 

 

K34a. Hogyan értesítik a nemzetközi védelem (korábbi) kedvezményezettjének a döntésről?  

☒ Írásban? 

☒ Szóban? 

☐ Egyéb módon? 

 

K34b. A határozat tartalmazza a megszűnés okait? IGEN/NEM 

A magyar nemzeti jog szerint minden hatóság minden egyes döntését a vonatkozó tényekkel és 

törvényekkel kell megalapozni, amelyek a döntésekhez vezettek. 

K35. Abban az esetben, ha a nemzetközi védelmi jogviszony megszüntetéséről szóló döntést elfogadnak: 

a) Milyen határidők vannak a határozat fellebbezésére?  

Kérem, fejtse ki: Az eljárást a rendes eljárás szerint hajtják végre, így a kedvezményezettnek 8 napja 

van arra, hogy fellebbezést nyújtson be az illetékes hatósághoz. Ezt követően az illetékes hatóságnak 

8 napja van arra, hogy továbbítsa a fellebbezést és a hatóság védelmét az illetékes bírósághoz. 

b) Melyik hatóság vizsgálja meg a fellebbezési kérelmet?  

Kérem, fejtse ki: Először az illetékes hatóság megvizsgálja, hogy az elsőfokú hatósági szint a 

vonatkozó nemzeti és európai törvényeknek megfelelően döntött-e, vagy sem. Ha a hatóság 

másodfoka megállapítja a határozat és a fellebbezés jogszerűségét, továbbítja azt az illetékes 

bíróságnak, hogy a bírói testület érdemben megvizsgálja a fellebbezést. 
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K36. Ha egy illetékes hatóság értékeli a rendelkezésre alló tényeket, hogy megszüntessék (vagy nem) a 

nemzetközi védelmi státuszt, értékeli-e a nemzeti területről való kiutasítás arányosságát is? IGEN/NEM  

Ha igen, kérjük, részletezze (például figyelembe véve a visszaküldés tilalmának elvét). 

Ha a hatóság úgy döntött, hogy visszavonja a nemzetközi védelem kedvezményezettjének státuszát, és 

ha nincs más ok a magyarországi törvényes tartózkodására, a hatóság elrendelheti az Európai Unió 

területéről történő kiutasítását, az idegenrendészeti hatóság által végrehajtva.  

Mindenesetben a visszaküldés tilalmának elvét alkalmazni kell. Ha fennáll annak a lehetősége, hogy a 

kedvezményezettet a származási országban üldözik, függetlenül attól, hogy megszűnt-e a státusza, a 

kitoloncolást nem lehet végrehajtani. 

K37. Volt-e a tagállamában, olyan bírósági határozat, amely a védelmi státusz megszüntetéséről szóló 

(elsőfokú) határozat ellen nyújtottak be, amelyben arra hivatkoztak, hogy a kérelmező származási 

országba utazott? IGEN/NEM  

A származási országba való visszatéréssel kapcsolatos esetek nem voltak.  

 

3.4. A MEGSZÜNTETŐ DÖNTÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

A tartózkodás joga, az státusz lehetséges megváltoztatása vagy visszatérés  

K38. Az Ön (tag) államában a nemzetközi védelem megszüntetéséről szóló határozattal együtt a 

tartózkodási engedély megszüntetéséről szóló döntés is megszületik? IGEN/NEM 

A magyarországi kedvezményezettek nem jogosultak tartózkodási engedélyre, mivel jogaik ugyanazok, 

mint az állampolgároké, így nem igényelhetnek külön tartózkodási engedélyt. Minden kedvezményezett 

kap egy olyan személyi igazolványt, amely hasonló az állampolgárokhoz, és amely magában foglalja a 

tartózkodási jogot. 

A fentieknek megfelelően a nemzetközi védelem megszüntetéséről szóló határozatban a hatóság 

visszavonja az azonosító kártyát is. 

 

K39. Milyen következményekkel jár a nemzetközi védelem megszüntetéséről szóló döntés a tagállamban 

a nemzetközi védelemben részesülő (korábbi) kedvezményezett tartózkodási jogára vonatkozóan:  

a) A tartózkodási jog automatikus elvesztése (a védelmet nyújtó államban). IGEN/NEM 

Ha igen, akkor a nemzetközi védelem megszüntetéséről szóló határozathoz tartozik-e visszatérési 

határozat?IGEN/NEM  

Kérem, fejtse ki: Ha a hatóság úgy döntött, hogy visszavonja a nemzetközi védelem 

kedvezményezettjének státuszát, és ha nincs más ok a magyarországi törvényes tartózkodására, a 

hatóság elrendeli az Európai Unió területéről történő kiutasítását. 

Figyelembe veszik a (korábbi) nemzetközi védelem kedvezményezettjének egyedi körülményeit (pl. A 

személynek joga van más alapon tartózkodni). IGEN/NEM 

Ha igen, kérjük, fejtse ki (pl. figyelembe veszik-e az egészségügyi vagy orvosi okokat, egyéb 

humanitárius okokat, a tartózkodás időtartamát a tagállamban, a visszaküldés tilalmának elvét stb.):  

A hatóság figyelembe veszi a családi kapcsolatokat, a tagállam vagy más tagállam területén 

tartózkodásra jogosító egyéb jogi alapot, valamint a visszaküldés tilalmának elvét. 

 

K40. A nemzetközi védelem (korábbi) kedvezményezettje más státuszt kaphat? IGEN/NEM 

Ha igen, akkor ez a következő lehet: 
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Kérjük, adja meg az alkalmazandó opciókat. Minden egyes megjelölt opció esetében kérjük, részletezze, 

hogyan és mikor kérhet vagy kaphat meg egy (korábbi) nemzetközi védelem kedvezményezettje ezt a 

státuszt. 

☐ Kiegészítő védelmi státusz 

☒ Nemzeti védelmi státusz 

Kérem, fejtse ki: A státusz megszűnése esetén, amikor a visszaküldés tilalmának elve 

érvényesül, a személy nem távolítható el Magyarország területéről, így a nemzeti 

jogszabály egy ideiglenes státuszt vezetett be, amit a tolerált státusznak neveznek, ahol 

a kedvezményezett nem lehet kiutasítani ugyan, de nem rendelkezik olyan széles 

jogokkal, mint a menekült vagy a kiegészítő védelemben részesített. 

☒ Legális migrációs státusz  

Kérem, fejtse ki (pl. családi, társadalmi vagy gazdasági kapcsolatokon alapul): Ha egy 

személynek végleges kitoloncolási végzése van, de van egy családtagja, aki egy EGT-

tagállam állampolgára, a határozatot nem lehet végrehajtani. 

☐ Egyéb 

 

A családtagok és az eltartottak tartózkodási joga 

K41. A nemzetközi védelmi státusz megszüntetésére vonatkozó (végleges) határozat esetén milyen 

következményekkel jár ez a családtagokra és eltartottakra beleértve azokat, akik közös kérelemben 

kerültek elismerésre:   

☐ Megtartják a nemzetközi védelmi státuszukat 

☐ Nemzetközi védelmi státuszukat, és elveszítik a tartózkodási jogukat 

☐ Elvesztik a nemzetközi védelmi státuszt és megtartják a tartózkodási jogukat más 

okok miatt 

☒ Eseti döntés, hogy megtartják vagy elveszítik nemzetközi védelmi jogukat és 

tartózkodási jogukat 

Kérjük, részletezze a figyelembe vett elemeket: A magyar jogszabályokban az 

elismerést követően az elismertek egyedi elismertnek számítanak, és nem kapcsolódnak 

más elismertekhez. Ez a helyzet más, amikor a kedvezményezettet egy másik elismert 

elismerése alapján ismerik el. Ebben az esetben a státusz felülvizsgálati eljárás az 

eredeti kedvezményezett státuszának megszűnése után kezdődik. 

☐ Egyéb következmények  

 

K42. A nemzetközi védelmi státusz megszüntetésére vonatkozó (végleges) döntés esetén milyen 

következmények vonatkoznak a védelmében nem részesülő családtagokra és eltartottakra, akik a 

családegyesítés során tartózkodási engedélyt kaptak a korábbi nemzetközi védelemben részesülő 

személyre tekintettel. 

☐ Megtartják a tartózkodási jogukat 

☐ Elvesztik a tartózkodási jogukat 

☒ Eseti döntés, hogy megtartják vagy elveszítik a tartózkodási jogukat  

Kérem, fejtse ki: A magyar jogszabályokban az elismerést követően az elismertek 

egyedi elismertnek számítanak, és nem kapcsolódnak más elismertekhez. Ez a helyzet 

más, amikor a kedvezményezettet egy másik elismert elismerése alapján ismerik el. Ebben 

az esetben a státusz felülvizsgálati eljárás az eredeti kedvezményezett státuszának 

megszűnése után kezdődik. 



EMH tanulmány 2018 

SZÁRMAZÁSI ORSZÁGUKBA UTAZÓ NEMZETKÖZI VÉDELMI STÁTUSSZAL RENDELKEZŐ 
SZEMÉLYEK: KIHÍVÁSOK, SZAKPOLITIKÁK ÉS GYAKORLATOK AZ EU TAGÁLLAMAIBAN, 

SVÁJCBAN ÉS NORVÉGIÁBAN 

 

Page 18 of 22 

 

☐Egyéb következmények  

 

 

Összefoglaló ábra és eset tanulmány (ok) 

K43. Összefoglaló táblázat és szemléltető példák a nemzetközi védelem megszüntetéséről szóló 

határozat elfogadására és a (korábbi) védelmi államban való tartózkodási jogra gyakorolt hatásokra 

vonatkozóan 
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Új információ 
Státuszfelülv. 

a BMH által 

BMH tájékoztatja 

az elismertet 

A bizonyítékok 

megvizsgálása 

a BMH által 

Személyes interjú és 

 más bizonyítékok  

Szükség esetén  

új interjú BMH döntése 

Negatív döntés, 

kiutasítással 

Fellebbezés (pozitív 

döntés esetén az 

elismert magasabb 

státuszért is 

fellebbezhet)  

A BMH másodfoka 

megvizsgálja a 

kérelmet 

A másodfok nem 

megfelelőnek 

találja a döntést és 

visszaküldi az első 

foknak 

A BMH informálja a 

bíróságot és az 

elismertet 

a BMH másodfok megküldi az 

iratokat a bíróságnak 

Bírósági eljárás és 

döntés 

Megszűnik a státusz 
A kiutasítási döntés hatályban van, 

a tartózkodási jog megszűnt 

A kiutasítási eljárás 

megkezdődik 
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Kérjük, mutasson be a származási országába utazó nemzetközi védelem kedvezményezettjeire vonatkozó 

egy vagy két szemléltető (és anonimizált) esetét, a nemzetközi védelmi státusára és az alkalmazott 

eljárásokra gyakorolt következményeire vonatkozóan. Ha rendelkezésre áll, kérjük, válassza ki a 

különböző helyzeteket tükröző esettanulmányokat, például ha rendelkezésre áll, olyan példát, amikor a 

meghozott döntések nem vonják vissza a nemzetközi védelmi státuszt. 

A hatóság csak egy esetet észlelt a származási országba való visszatérés tekintetében. 

Venezuelából Sanchez úr politikai álláspontja alapján 2002-ben hazánkban menekültstátuszt kapott. A 

Venezuelai kormány ellen folytatott politikai tevékenysége okán megadták a státuszt. 

2017. júliusában a budapesti Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) egy megkeresését kapott a 

Bogotai Nagykövetségtől, hogy Sanchez úr vissza akart utazni Magyarországra. Erre a célra Sanchez úr a 

releváns és szükséges dokumentumokat beszolgáltatta a magyar konzulnak. Sanchez úr a hazánk által 

kiadott, de lejárt menekült úti okmányát, elismerési döntését és az új Venezuelai útlevéllel nyújtotta be. 

Sanchez úr, mivel menekült útiokmánya lejárt, egy egyszeri úti okmányt akart kérni, hogy visszatérjen 

Magyarországra, hogy megújítsa a menekült úti okmányát. A konzul azonnal kapcsolatba lépett a BMH-

val, és pontosítást kért Sanchez úr helyzetéről.  

A konzul gyors meghallgatást tartott, ahol megkérdezte Sanchez urat a venezuelai útlevéléről. Sanchez 

úr, a konzullal folytatott hivatalos interjú során, elismerte, hogy visszatért Venezuelába, és új útlevelet 

kért, mivel menekült úti okmánya egy év elteltével lejárt. Sanchez úr három évig tartózkodott 

Venezuelában, és el akarta hagyni az országot, és visszatérni Magyarországra, hogy megújítsa menekült 

útlevelét, hogy az Egyesült Államokba utazhasson. 

A Bogotai Nagykövetség kérésére a magyar nemzeti hatóság megkezdte státuszának megszüntetését / 

felülvizsgálatát. Mivel Sanchez úr soha többé nem jelent meg a nagykövetségen, miután a konzul 

tájékoztatta őt a helyzetről, a hatóság megszüntette menekültstátuszát. 

  

Az alábbiakban példákat találhatóak a Belgiumban meglévő jogszabályokon és gyakorlatokon alapuló 

esettanulmányokra 

Esettanulmányok 

 Mr Ahmadzai1 Afganisztánból 2012 márciusában, Belgiumban menekült státuszt kapott, a 

táliboktól való félelme alapján. 2016. október 7-én, Kabulból belga repülőtérre érkezéskor a 

határőrség ellenőrzése alá vonta, ahol bemutatta a menekült utazási okmányát. A 

dokumentumon szereplő belépési és kilépési bélyegzők azt mutatták, hogy Afganisztánban több 

mint egy hónapig tartózkodott. A határrendészeti rendőrség 2016. október 9-én továbbította az 

utazási okmány másolatát a Bevándorlási Hivatalnak. A bevándorlási hivatal kérte a Menekültügyi 

Főbiztosi Hivatalt, hogy szűntesse meg a státuszát.  

Néhány hónappal később, 2017 januárjában, Ahmadzai úr behívták a Menekültügyi Főbiztosi 

Hivatalba egy interjújára, hogy megmagyarázza a származási országába való látogatásának okát, 

és lehetőséget kapott arra, hogy bizonyítékot nyújtson be, hogy még mindig szükség van 

nemzetközi védelemre. E nyilatkozatok, az afganisztáni tartózkodási idő és a kiterjedt családi 

kapcsolatok alapján a menekültügyi főbiztos hivatala megállapította, hogy a viselkedése nem 

mutatott félelmet a származási országban zajló üldözéstől.  2017. április 28-án határozatot hozott 

a menekültstátusz megszüntetéséről. Ahmadzai 2017. május 31-én panaszt nyújtott be az 

idegenrendészeti tanácshoz a határozat ellen. A Tanács 2018. február 15-én megerősítette a 

megszűnésről szóló határozatot. 

                                       

1 A nevek ebben a példában kitalált nevek  
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A menekültstátusz megszűnése következtében a Bevándorlási Hivatal 2018. február 28-án 

megvizsgálta, hogy a Belgiumban való tartózkodáshoz való jogát meg kell-e szüntetni. A 

Bevándorlási Hivatal először Ahmadzai úrnak levelet küldött, amelyben arra kérte, hogy nyújtson 

be minden olyan bizonyítékot és elemet, amelyet szükségesnek tartott a tartózkodási jog 

fenntartása érdekében. Nem válaszolt erre a levélre. A bevándorlási hivatal 2018. március 18-án 

hozott határozatot, Ahmadzai úrnak Belgiumban való tartózkodáshoz való jogának 

megszüntetéséről, miután elemezte az ügyirat összes elemét, és figyelembe vette a tartózkodási 

idejét, orvosi helyzetét, családi kapcsolatait és a belga kulturális és társadalmi kapcsolatokat, és 

kiadott egy kiutasítási döntést, hogy 30 napon belül térjen vissza. 

 Mr Al-Nouri szíriai állampolgárt, 2010-ben menekültként ismerték el. 2017. November 15-én 

érkezett vissza Szíriából, és a belga repülőtérre érkezéskor a határőrség ellenőrzése alá vonta A 

menekültek úti okmányában szereplő belépési és kilépési bélyegek azt mutatták, hogy három 

hétig tartózkodott Szíriában. A határőrség átadta jelentését és az úti okmányok másolatát a 

Belga Bevándorlási Hivatalnak. 2017. November 18-án, a Bevándorlási Hivatal kérte a 

Menekültügyi Főbiztosi Hivatalt, hogy szüntesse meg a státuszát.  

Mr Al-Nourit 2018 március 10-én behívták a Menekültügyi Főbiztosi Hivatalba egy interjújára, 

hogy megmagyarázza a származási országába való látogatásának okát, és lehetőséget kapott 

arra, hogy bizonyítékot nyújtson be, hogy még mindig szükség van nemzetközi védelemre.  Ezen 

és múltbéli viselkedése alapján a Főbiztosi Hivatal megállapította, hogy nincs üldöztetésnek 

kitéve Szíriában. Ezért 2018. március 28-án elfogadták a menekültstátusz megszüntetésére 

vonatkozó határozatot. Al-Nouri úr nem nyújtott be fellebbezést. 

Az Al-Nouri ügyirat elemzését követően a Bevándorlási Hivatal megállapította, hogy felesége és 

három kiskorú gyermeke a családegyesítés útján tartózkodott Belgiumban. Jogi szempontból Al-

Nouri és családjának tartózkodási joga megszűnt. 2018. május 15-én kérdőívet küldtek neki és 

feleségének, kérve, hogy töltsék ki ezt, és nyújtsanak be minden dokumentumot, és adjanak meg 

minden olyan elemet, amelyet a tartózkodási jogának felülvizsgálatához szükségesnek tartanak. 

Mindezek alapján (Al-Nouri és felesége munkavállalói státusza, iskoláskorú gyermekek, 

beilleszkedési kurzusok), a Bevándorlási Hivatal 2018. június 25-én úgy határozott, hogy nem 

szünteti meg Al-Nouri úr és családjának Belgiumban való tartózkodási jogát . 

 

4. rész Konklúzió  

K44. A tanulmány céljait illetően milyen következtetéseket vonhat le a kutatása során elért 

eredményekről? Milyen jelentősége van a megállapításoknak a (nemzeti és / vagy uniós szintű) 

döntéshozók számára? 

A tanulmány fő következtetése, hogy a magyar jogi keret nem foglalkozik ezzel a konkrét kérdéssel. A 

származási országba való visszatérés nem jelent problémát az országban, ezért nincs szükség konkrét 

intézkedésekre és jogi keretre e tekintetben. A magyar hatóság eseti alapon dönt, amely eltérő jogi 

értelmezéshez vezetne, de mivel csak egy esetet lehetett észlelni, nincs más jogi értelmezés. 

A magyar jogszabályok nagyon szigorúak a megszűnés okai tekintetében. Bár a megszűnés eljárása nem 

külön eljárás. A magyar jog ugyanígy szabályozza a nemzetközi védelem megadását, megszüntetését, 

felülvizsgálatát és visszavonását. 

A nemzetközi védelemben részesülők általában utazási joggal rendelkeznek, de a származási országgal 

való kapcsolattartás tekintetében nagyon konkrét és szigorú szabály van. A kedvezményezettek 

kapcsolatba léphetnek a nem kormányzati szervezetekkel a származási országukban a családtagok 

eléréséhez. A Nemzetközi Vöröskereszt leggyakrabban az a szerv, aki segíti a kedvezményezetteket, 

hogy a származási országukban megtalálják rokonukat. Mivel ez a rendszer megfelelően kialakult, nincs 

szükség arra, hogy az elismertek közvetlenül kapcsolatba lépjenek a származási országgal. 

Mivel csak egy eset volt, a megállapításokból nem lehet következtetést levonni. Az eljárás általános 

szabályozása a tanulmányban látható volt, de nem volt külön gyakorlati információ vagy útmutatás erre a 

különleges kérdésre. Amint azt a bevezetőben is jeleztük, Magyarország a klasszikus tranzit ország, 
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függetlenül az elismerésétől. Mivel az elismert személyek többsége tovább utazik az EU-ban, a hatóságok 

nem rendelkeznek a szükséges információkkal és eszközökkel utazásuk és mozgásuk észleléséhez. 

A több kedvezményezettnél a rendszer Magyarországon fejlődhet, de mivel nincs szükség a különleges 

megszüntetés speciális és kis szegmensének szabályozására, úgy tűnik, hogy az általános szabályok 

elégségesek, és elegendőnek tűnnek a kedvezményezettek utazási szokásai tekintetében. Az ügyek 

hiánya miatt nincs adat a kérdésben, sem a rendőrség, sem a menekültügyi hatóság nem köti össze a 

kedvezményezettek utazási szokásaira vonatkozó adatokat. 

A másodlagos mozgások okán, egy megfelelő rendszert kellene felállítani, úgy hogy az EU tagországai 

egyre hatékonyabban működnek együtt, de addig, ezt a kérdést nem tudjuk megoldani. 

 


