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változásai: áttekintés az európai államok 

vonatkozó szabályozási és gyakorlati 
(keret)rendszeréről 

 

 

A Tanulmány felvet és megvizsgál majd több olyan problémát, ami első látásra nem kapcsolódik a 

státuszváltásokhoz. Azonban az is kiderül majd a szövegből, hogy a magyar szakpolitika lehetővé teszi a 

kevés kötöttséggel járó státuszváltást. Ez pedig ahhoz a helyzethez vezet, hogy a státuszváltások esetében 

meg kell vizsgáljuk a tipikusan első státusz megszerzéséhez kapcsolódó problémákat is. Mindez arra fog 

rámutatni, hogy az az implicit szakpolitikai megközelítés, amit Magyarország alkalmaz, ahhoz vezet, hogy a 

státuszváltások kapcsán muszáj számba venni a státusz megszerzéshez kapcsolódó problémákat.  

Továbbá, rámutat arra, hogy az ilyen értelemben liberális szakpolitika veszélyeket rejt magában, 

annyiban, amennyiben olyan problémákhoz is vezet, amelyek tipikusan az első státusz kérelmezéséhez 

szoktak kapcsolódni. Emellett természetesen előnyöket is rejt magában, annyiban, amennyiben a megfelelő 

státusz a későbbiekben újragondolható a harmadik országbeli személy által. Ez pedig társadalmi és 

gazdasági előnyökkel is jár.  

A migránsokkal kapcsolatos jogalkotás és jogalkalmazás szintjén több hatóságnak, hivatalnak valamint 

szervezetnek kell együttműködnie. A jogalkalmazás szintjén nagy szerepe van a Belügyminisztérium által 

irányított Idegenrendészeti Hatóságnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak, valamint a 

Rendőrségnek is. Emellett fontos megemlíteni a migráció és a menekültügy területein tevékenykedő 

nemzetközi- és nem kormányzati szervezeteket is. Ilyen például többek között az ENSZ, a UNCHR, az 

ICMPD vagy sok civil szektorban működő szervezet is.  

A jelenlegi magyarországi helyzetről elmondható, hogy bár léteznek a migrációs státuszok 

kérelmeiről és engedélyeiről releváns és naprakész adatok, melyek fellelhetősége viszonylag egyszerű, 

azonban sajnos nincs megfelelő kiterjedésű információ a migrációs státuszok változásairól. Nincs különbség 

a statisztikákban a migrációs státusz felvétele és megváltoztatása között. Egyedül arról van információ, 

hogy az adott időszakban mennyi migrációs státusz kérelem és engedélyezés volt, arról azonban sajnos 

nincs adatunk, hogy a mi a helyzet azokkal az esetekkel, amikor a migrációs státusz egy másik státusz 

váltásaként jött létre. Érdemes lenne a migrációs státusz váltásokat könnyen kezelhetővé, átláthatóvá és 

egyszerűvé tenni mind a magyarországi hatóságok, mind a migránsok számára. 

A státusz megszerzés és váltás illegális folyamata gyakran legális keretek között történik, így 

sajnos nehéz a körültekintő és határozott fellépés a visszaélésekkel szemben. 

Fontos lenne az ellenőrzési és szankciórendszer hatékony alkalmazása, korszerűsítése, 

bővítése. A hatékony együttműködés érdekében szükséges a migrációs norma- és eljárási rendszer 

korszerűsítése, a migrációs joganyag koherenciájának javítása. 
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Első szakasz, a nemzeti migrációs rendszer áttekintése a státuszváltozás szempontjából. A 

jelenlegi magyarországi helyzetről elmondható, hogy bár léteznek a migrációs státuszok kérelmeiről és 

engedélyeiről releváns és naprakész adatok, melyek fellelhetősége viszonylag egyszerű, azonban sajnos 

nincs megfelelő kiterjedésű információ a migrációs státuszok változásairól. Nincs különbség a statisztikákban 

a migrációs státusz felvétele és megváltoztatása között. Egyedül arról van információ, hogy az adott 

időszakban mennyi migrációs státusz kérelem és engedélyezés volt, arról azonban sajnos nincs adatunk, 

hogy a mi a helyzet azokkal az esetekkel, amikor a migrációs státusz egy másik státusz váltásaként jött 

létre. Érdemes lenne a migrációs státusz váltásokat könnyen kezelhetővé, átláthatóvá és egyszerűvé tenni 

mind a magyarországi hatóságok, mind a migránsok számára. 

A második szakaszban, az elismerés feltételeiben a tanulmány ismertei a lehetséges tartózkodási 

kategóriákat, azok definícióit, valamint az elismerés feltételeit. A tanulmányban felsorolt kategóriákon túl 

további státuszok is feljegyzésre kerülnek: egyéb célú tartózkodási engedély, humanitárius alapú 

tartózkodási engedély, Magyarország Kormánya és más országok között az ideiglenesen munkát vállalókat 

érintő megállapodások, látogatási célú tartózkodási engedély, hontalanként való elismerés, önkéntes 

tevékenységek, gyógykezelés célú, hivatalos tartózkodási engedély. Ezeket az osztályokat csupán 

megemlítjük, de nem kerülnek bemutatásra. 

A harmadik szakaszban, a tagállam területén belüli státuszváltás nemzeti jogi keretében, a 

tanulmány bemutatja a lehetséges státuszváltozásokat. Ez a szakasz képezi a tanulmány gerincét. Az 

aktuális jogi háttér, illetve a különböző státuszok előnyei/ hátrányai is megtalálhatóak ebben a részben. 

Megjegyzendő, hogy a jogi háttér és a gyakorlati tapasztalatok nagyon sokrétűek és összetettek, ezért a 

tanulmány csupán leegyszerűsített példákat mutat be a táblázatokban. Érdemes lenne minden státusz 

változás kapcsán egy-egy esettanulmányt készíteni, mert vannak olyan váltások, melyek jogilag 

lehetségesek, de a gyakorlatban nincs értelmük. Szintén megjegyzendő, hogy a jogok csökkentett vagy 

megerősített volta sem mindig egyértelmű. A tanulmány célja, hogy kiemelje a gyakorlati elemeket az 

összehasonlítás során.  
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Első fejezet: a nemzeti migrációs rendszer áttekintése a státuszváltozás 
szempontjából: 

i. A nemzeti mirgárciós rendszer áttekintése a státuszváltás szempontjából: 

Státuszváltás szempontjából releváns jogszabályi háttér: 

A 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, 2007. január 

5-én került kihirdetésre. Az Országgyűlés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

európai térség fokozatos létrehozásában történő közreműködés, valamint az Európai Unió és az azon kívüli 

országok társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról alkotta a törvényt. 

Szövege hivatalos formában, a mai napon (2015. november 21.) hatályos állapota a Hatályos Jogszabályok 

Gyűjteményében olvasható az alábbi címen: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV 

A 114/2007. (V.24.) Kormányrendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi. II. törvény végrehajtásáról rendelkezik. Szövege szintén olvasható a fenti 

gyűjteményben: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700114.KOR  

Egységes szerkezetben a törvény és a kormányrendelet az alábbi oldalon lelhető fel: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV  

 

Módosítások, kiegészítések: 

I. 2012. december 11-én az Országgyűlés kiegészítette a törvényt. 

A 2012. évi CCXX. törvény kiegészítések az alábbi címen olvashatóak: 

http://www.complex.hu/kzldat/t1200220.htm/t1200220.htm 

 

II. Az Országgyűlés 2013. június 10-i ülésnapján módosításokat fűzött hozzá. 

A 2013. évi XCIII. törvény 2007. II. érintő változásai az alábbi címen olvashatók: 

http://www.complex.hu/kzldat/t1300093.htm/t1300093_7.htm#kagy23 

 

III. Az Országgyűlés 2014. december 16-án újabb változtatást fogadott el.  

A 2014. évi CVIII. törvény 2007. II. érintő változásai az alábbi címen olvashatók: 

http://www.complex.hu/kzldat/t1400108.htm/t1400108.htm 

 

IV. Utoljára 2015. július 6-i ülésnapján módosítottak a törvényen. Az ideiglenes biztonsági határzár 

létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról szóló törvény a 2015. évi 

CXXVII. törvény. 

A 2015. évi CXXVII. törvény 2007. II. érintő változásai az alábbi címen olvashatók: 

http://www.complex.hu/kzldat/t1500127.htm/t1500127.htm 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700114.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700002.TV
http://www.complex.hu/kzldat/t1200220.htm/t1200220.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t1300093.htm/t1300093_7.htm#kagy23
http://www.complex.hu/kzldat/t1400108.htm/t1400108.htm
http://www.complex.hu/kzldat/t1500127.htm/t1500127.htm
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1  http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15083.pdf - Magyar Közlöny, 2015. jún. 17 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15124.pdf – Magyar Közlöny, 2015. szept. 7. 

http://www.complex.hu/kzldat/t1500127.htm/t1500127.htm - Act CXXVII. 2015. 

 

 

Szigorítások 

A Kormány a 1401/2015. (VI. 17.) Korm. határozattal (rendkívüli bevándorlási nyomás kezelése érdekében 

szükséges egyes intézkedésekről) elrendelte egy a magyar-szerb határon létesítendő ideiglenes kerítés 

előkészítését. A kormányrendelet 2015 során kétszer módosult, és a "kerítés" meghatározást is 

pontosították: ideiglenes biztonsági határzár. A rendkívüli bevándorlási nyomás okán, a 1401/2015 (VI.17) 

Kormány határozat, illetve a 1665/2015. (IX.21.) Kormány határozat értelmében a magyar-szerb és a 

magyar-horváthhatár szakaszon műszaki határzár (hivatalos nevén: határőrizeti célú ideiglenes kerítés, 

gyakran csak (ideiglenes) műszaki határzár vagy déli határzár) került bevezetésre, amely a zöldhatárt, 

vagyis a hivatalos átkelőhelyek közötti szakaszokat zárja le fizikailag. A magyar-szerb határ (2015 

szeptember 15), illetve a magyar-horváth határ (2015. október 16) lezárást szolgáló intézkedések, azzal a 

céllal kerültek bevezetésre, hogy a migránsokat a hivatalos határátkelőhelyek felé tereljék. Ez nem érintette 

a jogszerű határforgalom semmilyen korlátozását. 

Ezenkívül a Parlament által 2015 szeptember 4-én elfogadásra került jogszabály-csomag módosította a 

Büntető törvénykönyvet és a büntetőeljárási törvényt is (2015. évi CXL. törvény az Egyes törvényeknek a 

tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról), annak érdekében, hogy növelje az 

embercsempészet elkövetőire kiszabható büntetés mértékét, illetve új bűncselekményként emelje be a 

határzár megrongálását és a határzár tiltott átlépését.  

Látható, hogy a határok fizikai lezárásával komoly szigorításokat vezettek be annak érdekében, hogy 

enyhítsék a rendkívüli migrációs nyomást. A törvényi szabályozások, döntések további vizsgálata is a 

szigorítást, „keményebb hozzáállást” támasztja alá. A szeptemberi Btk. módosítás ennek az egyik 

egyértelmű példája, ami a zár megrongálását bűncselekménynek nyilvánítja, és ebbe a fizikai átvágás 

ugyanúgy beletartozik, mint az egyszerű átmászás. A 2007. II. törvény 2015. évi CXXVII. törvény 

módosításai is ezt a szellemet tükrözi. Az idegenrendészeti hatóság például saját körben, önállóan beutazási 

és tartózkodási tilalmat rendelhet el (47. § (2)), továbbá a kiutazás költségeinek biztosítása érdekében az 

érintett harmadik országbeli állampolgár vasúti menetjegyét, vagy a megvásárláshoz szükséges 

pénzösszeget lefoglalhatja (50. § (2)). A határozattal szemben fellebbezésre van lehetőség, míg az 

intézkedéssel szemben nem. A költségek biztosítására is lefoglalhatnak pénzt (61. § (4.)), valamint a 

tartózkodásával összefüggő költségeket is a harmadik országbeli állampolgár viseli (62. § (4.)). 

Szigorításként értelmezhető, hogy a meghallgatását jogi képviselő távollétében is megtarthatják (59. § 

(6.)).1    

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15083.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15124.pdf
http://www.complex.hu/kzldat/t1500127.htm/t1500127.htm
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ii-iii. A tagállamban folyó nemzeti vita rövid áttekintése, valamint a státuszváltás támogatásában 

rejlő okok 

A nemzetközi migráció esetén van egy „küldő” vagy „kibocsátó” állam és egy-egy „fogadó” állam. A migráció 

60 százalékban a fejlődő országok között zajlik. A migráció hasznosságát, illetve károsságát illetően 

széleskörű társadalmi és politikai vitákkal találkozhatunk. A migráció előnyösségének hangsúlyozása során 

leggyakrabban a gazdasági hasznot taglalják. Az aktív keresők jelentős százaléka idegen országban vállal 

munkát a jobb megélhetésért, ezáltal enyhítve a befogadó ország munkaerőhiányát. A nemzetközi migráció 

érinti a gazdaságot, a népesedést, a politikát, a nemzetbiztonságot, a kultúrát, a nyelvet, sőt még a vallást 

is. Sok társadalmi és politikai vonatkozása miatt, fontos kérdés a migrációs munkaerő-piaci igények 

feltárása. Az egyes országok magasan vagy alacsonyan képzett munkaerő iránti igénye az ország 

bevándorlási politikáját is nagymértékben befolyásolja.A migráció fontos lehet néhány főbb gazdasági 

szektornak is, ilyen például a szolgáltatói szektor, nehézipar és a mezőgazdaság is. Az elöregedő 

társadalmak is igyekeznek a bevándorlókat magukhoz vonzani. Ez magyarázható azzal, hogy a lakosság 

elöregedése miatt pótolniuk kell a munkaerőpiacon fellépő munkaerőhiányt, másrészről a bevándorlók 

befogadó országban való adózása segít fenntartani a szociális ellátórendszert. Továbbá az alacsonyabban 

képzett migráns munkavállalók gyakran találnak munkát a nem túl jól fizetett és alacsony presztizsű 

idősgondozásban és ápolásban. 

A migráció a befogadó országnak akkor is előny, ha a kulturális sokszínűségnek köszönhetően, a 

bevándorlók révén olyan új, innovatív gondolatok juthatnak el ezekbe a társadalmakba, amelyek segíthetik 

fejlődésüket. 

„A migráció, amennyiben biztonságos, jogszerű és önkéntes keretek között zajlik, a szegénység elleni harc 

és a fejlődés legősibb eszköze” [William Lacy Swing 2014]. A kritikusok szerint a munkaerő szabad 

vándorlása a fejlődő országok kizsákmányolása. Szerintük a szegény államok felzárkózását inkább úgy 

lehetne megsürgetni, ha lezárnák a határokat, és hazájukban tartanák a magas végzettségű 

állampolgárokat. 

Amennyiben feltételezzük, hogy a migráció hasznos és sok előnnyel jár, úgy érdemes a migrációs státusz 

váltásokat is könnyen kezelhetővé, átláthatóvá és egyszerűvé tenni a migránsok számára. A jelenlegi 

magyarországi helyzetről elmondható, hogy bár léteznek a magyar munkaerő-piaci keresletekkel és 

hiányokkal kapcsolatos információk és statisztikák, a migrációban rejlő gazdasági és munkaerő-piaci előnyök 

nem jelennek meg a magyar migrációs szakpolitikában és annak gyakorlatában sem. Az elmúlt évek 

elemzései nagyjából egyetértenek abban, hogy a magyar munkaerőpiacon nem szignifikáns a külföldi 

munkaerő jelenléte. Emellett Magyarország öregedő társadalmának kockázata a szociális és nyugdíj rendszer 

összeomlása, melyen segíteni lehetne a beáramló munkaerő országunkban való adózásával. Tehát hiába van 

kereslet és kínálat, a migrációs politikai intézkedések nem teremtik meg a kellő feltételeket a migrációban 

rejlő lehetőségek kielégítésére.  
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2 További információ a tratózkodási engedélyről: http://www.trusthungary.com/hu/ugyfel-

tajekoztato.html;Statisztikák:http://www.portfolio.hu/cimke/leteleped%C3%A9si%20%C3%A1llamk%C3%B6tv%

C3%A9ny 

Keleti nyitás 

A 2010-es választásokat követően a Kormány a külgazdaság, külkereskedelem területén új programot 

hirdetett, ez pedig az úgynevezett „Keleti nyitás politikája”. Ennek során felélesztette a korábbi 

kereskedelmi, gazdasági kapcsolatait Ázsiával, elsősorban Kínával, illetve Azerbajdzsánnal, Kazahsztánnal és 

Szaúd-Arábiával is. A kormány a kivitel fokozásában látta a gazdaság élénkítésének egyik módját, a 

gazdasági megállapodások után százalékosan jelentősen növelte az exportját pl. Kuvaitba, Bangladesbe, 

illetve Mongóliába, számszerűleg azonban ezek olyan kis piacok az egész ázsiait tekintve, hogy nem 

értékelhetően egyértelmű sikernek. Az orosz piacra például nem sikerült „betörni”. Érdemi növekedést 

produkált azonban a Kína és Törökország felé irányuló kivitel. Előbbivel itthoni politikájában is kiemelten 

foglalkozik a kormány, stratégiai partnerének tartja, számos megállapodást kötött a két fél. 

Befektetők 

Ezen megállapodások egyike a befektetők letelepedését 2012 óta segítő Letelepedési Állampapír, vagy 

Magyar Speciális Célú Államkötvény. Azok a személyek, akiknek beutazásához és letelepedéséhez 

Magyarországnak kiemelt gazdasági érdeke fűződik, a törvényben meghatározott összegű (jelenleg 300.000 

euró névértékű) Magyar Államkötvény lekötése, megvásárlása után először Schengeni Tartózkodási 

Engedélyt, majd 6 hónapot követően Letelepedési Engedélyt kap, így szabadon utazhat a schengeni országok 

között. Az engedély érvényességi ideje határozatlan idejű, élethosszig tartó, és a családtagok is jogosulttá 

válnak, ha családegyesítési céllal kérelmet nyújtanak be.  

A statisztikai adatok alapján túlnyomó többségben (közel 90%) kínai állampolgárok adták be eddig a 

kérelmüket, a maradék, nagyjából 10%-ban kiemelkedő az orosz állampolgárok száma. A Letelepedési 

Kötvény bevezetése óta rengeteg kritikát kapott, leginkább az átláthatatlan, offshore hátterű, kormány 

közelinek tartott cégek ügyében merültek fel kérdések, akik a kötvények kiadását közvetve illetve 

közvetlenül intézik, és nagy hasznot húznak az általuk felszámolt külön eljárási díjakból. Másik jellemző 

kritika, hogy míg a szegényebb hátterű, arab országokból érkező migránsokat és menekülteket vallásuk, 

kulturális hátterük miatt gyakran veszélyes elemnek állítják be politikusok, addig a jelentős vagyonnal 

rendelkező szintén az arab térségből érkező befektetőket „jó muszlimként” kezelik.2 A harmadik jelentős 

kritika pedig, hogy a jelenlegi monetáris politika mellett drágábban von be ebből a finanszírozási formából az 

állam forrásokat a költségvetés finanszírozására, mint ha azt hagyományos állampapír aukcióval tenné meg. 

Tehát tulajdonképpen az állam plusz jövedelmet juttat a letelepedési államkötvényt intéző cégeknek.  

 

 

 

http://www.trusthungary.com/hu/ugyfel-tajekoztato.html
http://www.trusthungary.com/hu/ugyfel-tajekoztato.html
http://www.portfolio.hu/cimke/leteleped%C3%A9si%20%C3%A1llamk%C3%B6tv%C3%A9ny
http://www.portfolio.hu/cimke/leteleped%C3%A9si%20%C3%A1llamk%C3%B6tv%C3%A9ny
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3 Hivatalos források: 

http://www.scholarship.hu/P%C3%81LY%C3%81ZATOK/%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADjk%C3%BClf%C3%B6l

dieksz%C3%A1m%C3%A1ra/tabid/81/language/hu-HU/Default.aspx 

http://eduline.hu/felsooktatas/2013/3/15/Kulfoldi_diakok_tanulmanyait_finanszirozna__FW7WBJ 

 

4 Statisztikák: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnvn001.html 

Oktatás 

A befektetők mellett a tanulókat támogatja még leginkább a Kormány, több ösztöndíj programot is 

meghirdetett a keleti térségből érkező diákok számára. Egy 2013-as program a „Globális Nyitás 

Ösztöndíj” címet viseli, és afrikai országokat is céloz, például Dél-Szudánt, Etiópiát, Nigériát. Ázsiából pedig 

Indiából, Kínából, Mongóliából, de Thaiföldről, és Vietnamból is vártak hallgatókat. A program körülbelül 4,5 

milliárd forintnyi kiadást jelent a 2013-16-os évekre. A programot a Balassi Intézet koordinálja, ami a 

beilleszkedést segítő kurzusokat is hirdet, melynek során a hallgatók megismerkedhetnek a magyar 

kultúrával és a magyar nyelvvel. 

A program során a külföldi hallgatók nem a magyar diákok elől veszik el a helyeket, továbbá a magyar 

diákok is utazhatnak „keletre”. Az ösztöndíj kimondott célja a távoli országokkal való kétoldalú 

kapcsolatépítés, hogy megerősítse a kapcsolatot a külföldi diákok és Magyarország között, hogy azok a 

jövőben magasabb fokú elkötelezettséggel tekintsenek rá.3 

 

Egyéb 

A fenti, látványos programokkal szemben a Kormány a másféle státuszokat kevésbé támogatja. A törvényi 

szigorítások leginkább a 2015-ös migrációs krízis során Magyarországra érkező legális és illegális 

migránsokat érintik negatívan – lásd 2007. II. 2015-ös módosításait. Ezeket, tehát a humanitárius okokból 

menekülő, vagy menekült státuszért folyamodó személyeket, a nyilatkozatokban rendszeresen negatív 

színben tüntetik fel, és a statisztikák4 is azt mutatják, hogy kevésbé tartják fontosnak, mint például a 

jelentős anyagi háttérrel rendelkező, költségvetésbe befizető befektetőket, vagy a hallgatókat. A legújabb 

statisztkák szerint, 2015 január 1 és december 9 között a hatóságok 138 embert menekültként, 330-at 

oltalmazott személyként, 5-öt befogadottként ismertek el, 2527 elutasító határozat született, és 141520 

eljárást szüntettek meg. 

 

Összességében tehát elmondható, úgyis értékelhető a nyilatkozatok alapján, hogy a látványos, vagy anyagi 

hasznot hajtó státuszokat támogatja a Kormány, míg a „problémásabb” helyzetben lévőket inkább nem, 

habár a fenti állítást konkrétan nem lehet alátámasztani, mert a jogi keretek között mozognak. 

 

http://www.scholarship.hu/P%C3%81LY%C3%81ZATOK/%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADjk%C3%BClf%C3%B6ldieksz%C3%A1m%C3%A1ra/tabid/81/language/hu-HU/Default.aspx
http://www.scholarship.hu/P%C3%81LY%C3%81ZATOK/%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADjk%C3%BClf%C3%B6ldieksz%C3%A1m%C3%A1ra/tabid/81/language/hu-HU/Default.aspx
http://eduline.hu/felsooktatas/2013/3/15/Kulfoldi_diakok_tanulmanyait_finanszirozna__FW7WBJ
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_wnvn001.html
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Második fejezet: Az elismerés feltételei 

Q1. Hogyan definiálja (tag)államuk nemzeti szabályozása a tanulmányban felsorolt harmadik országbeli 
kategóriákat?  

 

Kategória Nemzeti meghatározás Elismerés feltételei 

Család 

‘családtag’: 

a) harmadik országbeli állampolgár 
házastársa, (megjegyzendő: vonatkozó 
törvény értelmében a Magyarországon 
bejegyzett azonos nemű élettárs a 
házastárssal azonos jogokkal rendelkezik a 
családegyesítés tekintetében); 
 
b) harmadik országbeli állampolgár 
házastársa és kiskorú gyermekük (ideértve 
az örökbefogadot gyermeket is) 
 
c) harmadik országbeli állampolgár 
eltartott kiskorú, örökbefogadott vagy 
nevelt gyermeke aki felett a harmadik 
országbeli állampolgár szülői felügyletet 
gyakorol; 
 
d) harmadik országbeli állampolgár 
hozzátartozójának eltartott kiskorú, 
örökefogadott vagy nevelt gyermeke, aki 
felett a hozzátartozó szülői felügyeletet 
gyakorlol. 
 
Családegyesítés céljából tartózkodási 
engedélyt kaphat a családegyesítő 
gyermeke, a családegyesítő házastársa, 
vagy menekültstátusszal rendelkező 
személy:  
a) eltartott szülője; 
b) testvérei, ha azok egészségügyi okokból 
nem képesek magukról gondoskodni. 

Általános feltételek: 

Harmadik országbeli állampolgárok 

Magyarország területére való beutazásnak és 

Magyarország területén három hónapnál nem 

hosszabb tartózkodásának feltételei a 

következők: 

a) rendelkeznek a tartózkodás teljes idejére, 

valamint ezen felül még három hónapra 

érvényes útiokmánnyal; 

b) rendelkeznek a visszatéréshez vagy 

továbbutazáshoz szükséges engedélyekkel 

c) igazolják a beutazás és a tartózkodás célját 

d) Magyarország területén szálláshellyel vagy 

lakóhellyel rendekleznek 

e) a tervezett tartózkodás idejére 

rendelkeznek a szükséges anyagi 

erőforrásokkal a megélhetés és lakhatás 

fedezésére, valamint a származási- vagy 

harmadik országba való továbbutazás 

biztosítására 

f) egészségügyi ellátásuk biztosítására teljes 

körű egészségbiztosítással, vagy megfelelő 

anyagi fedezettel rendelkeznek 

g) nem állnak kiutasítás vagy beutazási 

tilalom hatálya alatt, illetve nem veszélyeztik 

Magyarország nemzetbiztonságát, 

közbiztonságát vagy közegészségügyét, vagy 

nemzetbiztonságát 

h) nem állnak a SIS által kiadott beutazást 

tiltó figyelmeztetés hatálya alatt 

 
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott 
feltételek teljesülésének hiányában a 
harmadik országbeli állampolgár beutazása és 
tartózkodása csak humanitárius alapon, 
nemzeti érdekből, vagy nemzetközi 
kötelezettségek teljesítése érdekében 
engedélyezhető 
 
(3) Az a harmadik országbeli állampolgár, aki 
az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt 
engedélyek valamelyikével rendelkezik, 
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Kategória Nemzeti meghatározás Elismerés feltételei 

mentesülnek az (1) bekezdés c)-g) pontjában 
felsorolt feltételek alól. 
 
 
További különös feltételek a családegyesítést 
illetően: 

 Tartózkodási engedélyt kaphat 
családegyesítés céljából az a 
harmadik országbeli állampolgár, aki 
egy tartozkódási engedéllyel, 
bevándorlási engedéllyel, letelepedési 
engedéllyel, ideiglenes letelepedési 
engedéllyel, nemzeti- vagy EK 
letelepedési engedéllyel rendelkező 
harmadik országbeli állampolgár 
hozzátartozója, vagy – más törvény 
hatálya alá eső – tartózkodási vagy 
állandó tartózkodási kártya birtokosa. 

 
Továbbá a főszabályban meghatározott, 
családegyesítési céllal (magyarország 
diplomáciai és konzuli központjaiban) beadott 
letelepedési kérelmen túl, a magyar törvény a 
Magyarország területén beadott kérelmek 
ügyében is rendelkezik. A Magyarország 
területén tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgár tartózkodási engedély kiadása 
iránti kérelmét a szálláshelye szerint illetékes 
regionális igazgatóságon is előterjesztheti, 
amennyiben a belföldi kérelmezést kivételes 
méltánylást érdemlő körülmény - így 
különösen családegyesítés vagy gyógykezelés 
– indokolja,vagy a kilencven napot 
meghaladó tartózkodás célja kutatás, vagy az 
539/2001/EK rendelet II. mellékletében 
szereplő állam állampolgáraként, vagy ilyen 
harmadik országbeli állampolgárral együtt, 
családtagként tartózkodik jogszerűen 
Magyarország területén.5 
 

Oktatás 

Magyarországon a köznevelés 
rendszerében akkreditált, elfogadott, 
bejegyzett közép- vagy felsőfokú oktatási 
intézményben nappali rendszerű 
tanulmányokat folytasson, vagy 
felsőoktatási intézmény szervezte 
tanfolyamokon vegyen részt, ami magába 
foglalhatja a fenti tanulmányokat 
előkészítő képzéseket, amennyiben a 
harmadik országbeli állampolgárok 
tanulmányok folytatásához szükséges 
nyelvi ismeretek birtokában vannak. 

Az általános feltételeket lásd fent. 
További különös feltételek az oktatás célját 
illetően: 

 A kérelmező harmadik oszágbéli 
állampolgár tanulmányi képesítését 
(lásd bal oldali kötelező feltételek) 
igazolhatja: a) az érintett oktatási 
intézmény által kiállított bizonyítvány; 
b) tanulmányi státuszt igazoló 
dokumentum; vagy c) egyéb 
hiteltérdemlő mód. 

 
Harmadik oszágbéli állampolgár a nyelvi 
ismereteket bizonyíthatja (lásd bal oldali 

                                       
5 http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=54&Itemid=808&lang=en 

(22/11/2015) 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=54&Itemid=808&lang=en


12 12 

 

A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai 

államok vonatkozó szabályozási és gyakorlati (keret)rendszeréről 

Page 12 of 101 

 

Kategória Nemzeti meghatározás Elismerés feltételei 

kötelező nyelvi követelmények): a) 
nyelvtudást igazoló hivatalos nyelviskola 
bizonyítvány b) idegen nyelven végzett 
tanulmányokat igazoló hivatalos 
bizonyítvánnyal; vagy c) más hiteles módon 
 
 

Kutatás 

A kutatás célja igazolható egy akkreditált 
kutatási szervezettel kötött 
megállapodással. Így a kutatás olyan 
tevékenységet jelent, ami egy akkreditált 
kutatási szervezettel kötött kutatási 
megállapodáson alapul. 

A 181/2007. (VII.6.) Kormányrendelet 
egyértelműen meghatározza a kutatási 
tevékenységet:  

Kutatás: az ismeretanyag növelése 
érdekében szisztematikusan végzett 
alkotómunka, beleértve a kulturális, 
társadalmi, természettudományos és 
műszaki ismeretek növelése, valamint 
ezen ismeretanyag új alkalmazásokra való 
használatának kidolgozása.6 

Az általános feltételek megegyeznek a 
fentiekkel. 
 
Azzal az eltérésel, hogy az útiokmányok 
érvényességi idejének csak a kutatás 
időszakára kell kiterjednie.  
 
Valamint, hogy a kérelem Magyarország 
területén is benyújtható. 
 
További különös feltételek a kutatás célját 
illetően: 

 Kutatási megállapodás 

 A kutatószervezet írásbeli 
kötelezettséget vállal arra az esetre, 
hogy megtéríti a kiutasítással 
kapcsolatban felmerülő költségeket, 
ha a kutató az engedélyezett 
tartózkodási időn túl Magyarország 
területén marad – amennyiben az 
nem rendelkezik a szükséges anyagi 
fedezettel. 

 A kutatószervezetekkel a 181/2007. 
Korm. rend. foglalkozik. Ezen 
szervezet államilag elismert érvényes 
akkreditációs tanúsítvánnyal kell 
rendelkezzen. 

Kék Kártya 

Az engedély feljogosítja magas szintű 
képzettséggel rendelkező tulajdonosát, 
hogy a tagállam területén tartózkodjon és 
magasan képzettséget igénylő 
munkakörben munkát vállaljon. 

Magas szintű képzettséggel rendelkező 
személy: olyan személy, aki megfelelő és 
különleges képesítéssel rendelkezik, és ezt 
felsőfokú szakmai tanusítványok igazolják. 

Feltételek : 

1) A harmadik országbeli állampolgárok: a) 
rendelkeznek a tartózkodás teljes idejére, 
valamint ezen felül még három hónapra 
érvényes úti okmánnyal; b) igazolják a 
beutazás és a tartózkodás célját; c) 
Magyarország területén valós lakcímadatot 
szálláshelyként bejelentettek; d) nem állnak 
kiutasítás vagy beutazási tilalom hatálya 
alatt, lletve nem veszélyeztetik Magyarország 
közbiztonságát vagy közegészségügyét,  vagy 
nemzetbiztonságát; e) nem állnak a SIS által 
kiadott beutazást tiltó figyelmeztetés hatálya 
alatt 

2) a) foglalkoztatása az vonatkozó  
jogszabályokban lefektetett speciális 

                                       
6 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek 

akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról 
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Kategória Nemzeti meghatározás Elismerés feltételei 

szempontoknak megfelelően (megjegyzendő: 
a foglalkoztatáshoz munkaügyi hozzájárulás 
szükséges, lásd 445/2013. (XI. 28.) Korm. 
rendelet, ez munkaerőpiaci vizsgálat 
lefolytatásával kerül megadásra, összevont 
kérelmezési eljárásban a szakhatóság 
részéről), vagy 

hazai foglalkoztatáspolitikai megfontolásból 
történik; b) teljeskörű egészségbiztosítással 
rendelkezik vagy kérelmezte azt azokra az 
időszakokra, amíg foglalkoztatási jogviszonya 
következtében biztosításból nem részesül; és 
c) aki Magyarország területén valós lakcímét 
bejelentette 

Továbbá: Az EU Kék Kártyát kiadását a 
hatóság elutasíthatja és nem kaphat kék 
kártyát: 

a) az a harmadik orszábéli állampolgár, aki 
menekültügyi hatáságnál menekültügyi 
státusza elismerését kérte vagy menekültügyi 
hatóságtól bármilyen kiegészítő vagy 
ideiglenes védelmet kért; 

b) bármely személy, aki Magyarországtól 
bármilyen kiegészítő- vagy ideiglenes 
védelmet kapott; 

c) befogadott  

d) harmadik országbeli állampolgár, aki 
tudományos kutatás céljából kiállított 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik 

e) a külön törvényben meghatározott szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személy 

f)harmadik országbeli állampolgár, aki az 
Európai Unió más tagállama által kiadott 
huzamosabb tartózkodást lehetővé tevő EK 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik; 

g) az a harmadik országbeli államplgár, aki 
kereskedelem és befektetések terén 
tevékenykedő természetes személyek egyes 
kategóriáinak beutazását és tartózkodását 
megkönnyyítő nemzetközi megállapodásban 
foglalt kötelezettségvállalás alapján utazott 
be Magyarország területére; 

h) az a harmadik országbeli állampolgár, aki 
Magyarország területén szezonális 
munkavállalási vízummal tartózkodik, illetve 
az Európai Unió más tagállamában szezonális 
munkát végez; 

i) az a harmadik országbeli állampolgár, aki a 
munkavállalók szolgáltatások nyújtása 
keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. 
december 16-i 96/71/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv hatálya alá tartozik, amíg 
Magyarország területén kiküldetésben 
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tartózkodik. 

 

Magasan képzett 

munkaválalló 

Olyan munkások, akik magas szintű 
oktatási képzettséggel vagy szakmai 
képesítéssel rendelkeznek.  

EU kék kártya, munkavállalói és egyéni 
vállalkozói pozíciók elérhetőek a magasan 
képzett dolgozók részére. Mindazonáltal az 
idegenrendészeti szabályozás értelmében az 
utóbbi két kategória nem létezik, 
“keresőtevékenység folytatása” kategóriába 
sorolják.  

Alkalmazott 

A foglalkoztatás olyan munkatevékenység, 
mely a munkáltató részére, annak 
irányítása vagy ellenőrzése alatt 
meghatározott munkaviszony keretei 
között történik; alkalmazott az, aki ezeket 
a tevékenységeket végzi. 

Általános feltételeket lásd fent. 
További különös feltételek: 

Tartózkodási engedélyt keresőtevékenyég 
folytatása céljából az a harmadik országbeli 
kaphat, akinek a tartózkodási célja: 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapján, 
ellentételezés fejében valaki részére illetve 
irányítása vagy ellenőrzése alatt munkát 
végez. A munkaviszony igazolható: 
a) munkaviszonyt igazoló dokumentum, b) 
alkalmi munkavállalói könyvvel; vagy g) más 
hiteltérdemlő módon. 
 

445/2013 (XI. 28.) Korm. rendelet 
szabályozza a munkaerőpiaci-vizsgálatot és a 
további részleteket (pl. a képzettségek 
dokumentálását). 

Vállalkozó 

Jogszabály szerint önállóan, ellenérték 
fejében munkát végezzen/ 
keresőtevékenységet folytasson. 

Általános feltételeket lásd fent. 
További különös feltételek: 
Tartózkodási engedélyt keresőtevékenyég 
folytatása céljából az a harmadik országbeli 
kaphat, akinek a tartózkodási célja: 
jogszabály szerint önállóan, ellenérték 
fejében munkát végez. 
Önállóan végzett keresőtevékenység 
igazolható: 
d) egyéni vállalkozói igazolánnyal; e) 
mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal; f) 
magánszemélyként kötött megbízási, 
vállakozási vagy felhasználói szerződéssel; 
vagy g) más hiteltérdemlő módon. 

Tulajdonos 

Gazdasági társaság, szövetkezet, vagy 
egyéb jövedelemszerzési céllal létrejött 
jogi személy tulajdonosa, vagy vezető 
tisztségviselője, vagy ennek vezetői, 
képviseleti vagy felügyeleti szerve tagja. 

Általános feltételeket lásd fent. 
További különös feltételek: 

Tartózkodási engedélyt keresőtevékenyég 
folytatása céljából az a harmadik országbeli 
kaphat, akinek a tartózkodási célja: 
Beutazási- és tartózkodási célja üzleti 
tevékenység folytatása. 
Igazoltnak tekinthető, ha: 

a) a gazdasági társaság, szövetkezet, vagy 
egyéb jövedelemszerzési céllal létrejött jogi 
személy (a továbbiakban: “gazdasági 
társaság”) legalább három Magyar 
állampolgárt, vagy a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező állampolgárt 
teljes munkaidőben foglalkoztat; vagy 

b) a kérelmező harmadik országbeli 
állampolgár Magyarország területén való 
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tartózkodása a gazdasági társaság működése 
szempontjából elengedhetetlen, és a 
kérelemhez csatolt üzleti terve elegendő 
bizonyítékot tartalmaz, hogy a gazdasági 
társaság a kérelmező megélhetését is 
biztosító elegendő bevételt fog termelni. 

 
Az üzleti tervben foglaltakat a vállalkozási 
szerződés, megbízási szerződés, az 
értékesítésre vagy beszerésre vonatkozó 
szerződés másolatainak csatolásával hitelt 
érdemlő módon alá kell támasztani.  

Szezonális munkás 

Szezonális munkavállalásra a 
mezőgazdaságban a növénytermesztés, az 
állattenyésztés, valamint a halászat 
területén szezonális munkavállalási 
engedély, vagy alkalmi munkavállakói 
könyv és szezonális munkavállalói vízum 
birtokában kerülhet sor.  

Általános feltételek: 
A kérelmező rendelkezik a tartózkodás teljes 
idejére, valamint ezen felül még három 
hónapra érvényes útiokmánnyal; 
A kérelmező rendelkezik a vissza- vagy 
továbbutazáshoz szükséges engedélyekkel; 
Nem áll beutazási és tartózkodási tilalmat 
elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya 
alatt. 

Továbbá: 
Szezonális munkavállalás mint tartózkodási 
cél igazolható: 
• munkavállalási engedéllyel; 

• alkalmi munkavállalói könyvvel;  

• a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 
igazoló okirattal. 

A kérelmezőnek rendelkeznie kell az illetékes 
munkaügyi központ által kiállított szezonális 
munkavállalási engedéllyel, mielőtt hosszú-
távú szezonális munkavállalói vízumért 
jelentkezik. 

ICT 

Nincs ICT-t (vállalaton belül áthelyezett 
munkavállaló) érintő speciális szabályozás. 
Beleeshetnek a munkavállalók vagy 
cégtulajdonosok kategóriáiba. 

Lásd fent. Nincs társaságon belüli mozgásokat 
szabályozó speciális szabályozás. Kérelmük a 
keresőtevékenységet folytató személyekre 
érvényes általános szabályozás alapján 
bírálható el.  

Befektető 

A) Lásd Cégtulajdonos 

B) Harmadik országbeli állampolgár, 
akinek belépési és tartózkodási célja azon 
befektetés, amely Magyarország 
nemzetgazdasági érdeke.  

Ebben az esetben a befektetés legalább 
300.000 euro értékű öt éves futamidejű 
állampapír birtoklása.  

A) Lásd fent 

B) Általános feltételek: 
─ A kérelmező rendelkezik érvényes 

útiokmánnyal; 

─ A kérelmező rendelkezik a vissza- 
vagy továbbutazáshoz szükséges 
engedélyekkel; 

─ Nem áll beutazási és tartózkodási 
tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető 
jelzés hatálya alatt. 

 
Továbbá:  

Nemzetgazdasági érdeke fennállása esetén a 
tartózkodás célja igazolható: 

legalább 300.000 euro össznévértékű, 
jogszabály által meghatározott vállalkozás által 
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kibocsátott legalább öt éves futamidejű 
értékpapír tulajdonjogának a kérelmező 
harmadik országbeli állampolgár vagy a 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaság 
általi megszerzését tanúsító hitelt érdemlő 
okirattal, és 

 a jogszabály által meghatározott 
vállalkozás által kiadott okirattal, 
melyben a vállalkozás igazolja, hogy a 
kérelmező tartózkodási engedélye 
kiadásától számított 45 napon belül a 
kérelmező befizetéséből lejegyzi az 
államkötvényt, legalább 300.000 euro 
össznévértékben, vagy, 

 amennyiben a nemzetgazdasági érdek 
fennállását nem államkötvény 
vásárlása alapozza meg, akkor más 
hitelt érdemlő okirattal. 

D-típusú vízummal 

rendelkező személy 

Nemzeti tartózkodási engedély – D- típusú 
vízum. A vízum feljogosítja tulajdonosát 
Magyarország területére egyszeri-, vagy 
többszöri beutazásra és 90 napon túli, de 
egy évet meg nem haladó meghatározott 
célú tartózkodásra további jogosítványok 
nélkül.  

Három fajta hosszú távú tartózkodási 
vízum létezik: 

 Nemzeti vízum nemzeti 
tartózkodási engedély átvétele 
céljából. 

 Belépési engedély az első 
tartózkodási engedély átvétele 
céljából. 

 A szezonális munkavállalási vízum 
feljogosítja tulajdonosát egyszeri 
vagy többszöri beutazásra és 
három hónapot meghaladó de 
legfeljebb hat hónapos szezonális 
munkavállalási célú tartózkodásra 
kerül maximum 1 éves 
érvényességi időn belül. 

A szezonális mnkavállalói engedély 
Magyarországon csak D-típusú vízumként 
értelmezhető, mert a másik két kategória 
belépési engedélynek számít. 

Három hónapnál nem hosszabb érvényességű 
vízumkérelmet bármelyik magyarországi 
konzulátusi tisztviselőnél be lehet nyújtani, 
vagy ilyen kérelem átvételére felhatalmazott 
egyéb helyen lakó- vagy tartózkodóhelyén, 
vagy a kérelmező országában.  
 
Kérelem olyan országban működő konzuli 
tisztviselőnél, vagy ilyen kérelem átvételére 
felhatalmazott egyéb helyen is 
benyújtható,  amelyben a kérelmező 
jogszerűen tartózkodik, feltéve, hogy: 

a) a kérelmező állandó vagy szokásos 
tartózkodási helye, illetve állampolgársága 
országban nem működik magyar konzuli 
tisztviselő, vagy ilyen kérelem átvételére 
felhatalmazott egyéb hely; vagy 

b) igazolja az állandó vagy szokásos 
tartózkodási helyétől eltérő harmadik 
országban történő kérelmezés méltányolható 
indokait; vagy 

c) beutazásához és tartózkodásához 
Magyarországnak jelentős gazdasági, 
kulturális, tudományos vagy sportérredek 
fűződik. 

Az úti okmány érvényességi idejének a 
tervezett magyarországi távozás idejét 
legalább három hónappal meg kell haladnia, 
és legalább egy üres oldallal rendelkeznie kell 
a vízum kiadásához.  
 

Menedékkérő 
Magyarországon menedékkérelmet 
benyújtó személy. 

N/A 

Emberkereskedelem 
áldozata 

Emberkereskedelem áldozatának tekintjük 
azt a személyt, aki a Büntető 
Törvénykönyvől szóló 2012. évi C törvény 
192. szakaszában meghatározott 

N/A 
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bűncselekménynek volt kitéve, valamint az 
áldozat jogi státusza és a számára nyújtott 
segítségnyújtás kapcsolódik  a 
folyamatban lévő büntetőeljáráshoz. Az 
áldozat státusza akkor is érvényben 
marad, ha az emberkereskedelm esete 
fennállt, de nincs bizonyíték az elkövető 
halála okán, vagy elmebaj, 
elévülés,kegyelem miatt 

Egyéb 

Egyéb célból az a harmadik országbeli 
állampolgár kaphat tartózkodási engedélyt, 
aki a Harmtv. 19-28. §-ban felsorolt 
tartózkodási céloktól eltérő, valamely más 
célból kíván Magyarország területén 
tartózkodni. 

Az elbírálási szempontok különbözőek. A 
tartózkodás céljától függ.  

Humanitárius 
tartózkodási 
engedély 

1.) az a harmadik országbeli állampolgárt, 
aki Magyarország területén született és 
azt követően a magyar jog szerint érte 
felelős személy felügyelete nélkül 
maradt, illetve a kísérő nélküli kiskorút 

2.) jelentős bűnüldözési vagy 
nemzetbiztonsági érdekből az ügyész, 
a bíróság, illetve a rendvédelmi és 
nemzetbiztonsági szerv, továbbá a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó 
hatósága indítványára azt a harmadik 
országbeli állampolgárt, illetve rá 
tekintettel más harmadik országbeli 
állampolgárt, aki bűncselekmény 
felderítése érdekében a hatóságokkal - 
a bizonyítást jelentősen elősegítő 
módon – együttműködik 

3.) bírósági indítványára azt a harmadik 
országbeli állampolgárt, akit különösen 
kizsákmányoló foglalkoztatási 
feltételek mellett, illetve azt a kiskorú, 
harmadik országbeli állampolgárt, akit 
érvényes tartózkodási engedély vagy 
más, tartózkodásra jogosító engedély 
nélkül foglalkoztattak 

N/A 

Látogatási célú 
tartózkodási 
engedély 

 

Látogatás céljából tartózkodási 
engedélyt az a harmadik országbeli 
állampolgár kaphat, aki hatósági 
hozzájárulással ellátott 
meghívólevéllel rendelkezik. 

 

Látogatás céljából tartózkodási engedélyt az a 
harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki 
hatósági hozzájárulással ellátott 
meghívólevéllel rendelkezik.7 

 

                                       
7 http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=410&Itemid=381&lang=hu 
 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=410&Itemid=381&lang=hu
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Ideiglenesen 
munkát vállaló 
turisták 

Jelenleg az új-zélandi állampolgárok 
kérhetnek ideiglenes tartózkodási 
engedélyt, a Magyarország Kormánya 
és Új-Zéland Kormánya között az 
ideiglenesen munkát vállaló turisták 
programjáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2012. évi LIV. 
törvény alapján, a Koreai Köztársaság 
állampolgárai a 2013. évi LXIV. 
törvény alapján, valamint a tajvani 
állampolgárok a 2014. évi LIII. 
Törvény alapján. 

A különös szabályozások a bal oldalon 
említett törvényekben találhatóak meg.8  

Hontalan személy 

A hontalanság megállapítására 
irányuló eljárás Magyarország 
területén tartózkodó kérelmező által az 
idegenrendészeti hatóságnál 
benyújtott kérelemre indul, amelyet a 
hontalankénti elismerését kérő szóban 
vagy írásban terjeszthet elő.  
 

A hontalanság megállapítására 
irányuló kérelmet határozattal el kell 
utasítani, amennyiben a kérelmező 

a) a 2002. évi II. törvénnyel kihirdetett, az 
Egyesült Nemzetek Szervezete keretében 
New Yorkban, 1954. szeptember 28-án 
létrejött, a Hontalan Személyek 
Jogállásáról szóló Egyezmény 1. cikk 2. 
bekezdésének hatálya alá tartozik, azaz : 

 
(aa) olyan személyek, akik jelenleg - az 

Egyesült Nemzetek Menekültügyi 
Főbiztosának kivételével - az Egyesült 
Nemzetek szerveitől vagy szervezeteitől 
védelemben vagy segélyben részesülnek, 
addig, amíg ez a védelem vagy segély 
fennáll; 

 
(ab) olyan személyek, akiket annak az 

országnak az illetékes hatóságai, melyben 
lakóhelyük van, olyan személyeknek 
ismertek el, mint akiket megilletnek az 
adott ország állampolgárságának 
birtoklásával járó jogok és 
kötelezettségek; 

 
(ac) olyan személyek, akikről komolyan 

feltételezhető, hogy: 
 
- a nemzetközi okmányokban 

megfogalmazottaknak megfelelően béke 
elleni, háborús, vagy az emberiség elleni 
bűnöket követtek el; 

- a tartózkodási helyük államán kívül, mielőbb 
abba az államba bebocsátást nyertek, 
súlyos, nem politikai bűncselekményt 
követtek el; 

- az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel 
ellentétes cselekmények elkövetésében 
vétkesek. 

                                       
8 http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=405&Itemid=369&lang=hu  

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=405&Itemid=369&lang=hu
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vagy 
 
b) állampolgárságát szándékosan, a hontalan 

státusz megszerzésének céljából szüntette 
meg.9 

 
 

Önkéntes 
tevékenység 

Önkéntes tevékenység folytatása 
céljából tartózkodási engedélyt az a 
harmadik országbeli állampolgár 
kaphat, aki a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvényben meghatározott 
fogadó szervezettel kötött önkéntes 
szerződés alapján közérdekű önkéntes 
tevékenység folytatása céljából kíván 
Magyarország területén tartózkodni. 

Önkéntes tevékenység folytatása céljából 
tartózkodási engedélyt az a harmadik 
országbeli állampolgár kaphat, aki a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvényben 
meghatározott fogadó szervezettel kötött 
önkéntes szerződés alapján közérdekű 
önkéntes tevékenység folytatása céljából 
kíván Magyarország területén tartózkodni. 
 
Önkéntes tevékenység: a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
Törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerint közérdekű önkéntes tevékenység a 
fogadó szervezetnél a ellenszolgáltatás nélkül 
végzett munka, kivéve, ha 
• a személy a tevékenységet maga vagy (a 
Polgári Törvénykönyv szerinti) közeli 
hozzátartozója javára végzi; 
• a tevékenység jogszabályi kötelezésen, 
jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági 
kötelezésen alapul; 
• a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más 
jogviszony keretében végzik, így különösen 
polgári jogi jogviszonyban, egyesület, illetve 
egyház tagjaként, alapítvány, közalapítvány 
kezelő szervének tagjaként vagy egyházi 
személyként. 10 

Gyógykezelés 

Gyógykezelés céljából az a harmadik 
országbeli állampolgár kaphat 
tartózkodási engedélyt, aki 
a)    gyógykezelés céljából kíván 
Magyarország területén tartózkodni, 
b)      kiskorú gyermekét vagy önmaga 
ellátására képtelen más családtagját 
kíséri Magyarország területére 
gyógykezelés céljából.  

Gyógykezelés céljából az a harmadik 
országbeli állampolgár kaphat tartózkodási 
engedélyt, aki 
 

 gyógykezelés céljából kíván 
Magyarország területén tartózkodni, 

 kiskorú gyermekét vagy önmaga 
ellátására képtelen más családtagját 
kíséri Magyarország területére 
gyógykezelés céljából.

 11
 

 

Hivatalos célból 

Hivatalos célból tartózkodási engedélyt 
az kaphat, aki Magyarország területén 
kíván tartózkodni. 
 

a) diplomáciai, vagy nemzetközi jogon alapuló 
más kiváltságot és mentességet élvező 
személyként, vagy családtagjaként; 

 b) külföld állam, vagy állami szerv, illetve 
nemzetközi szervezet hivatalos 

                                       
9 http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=439&Itemid=1184&lang=hu  
10 http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=412&Itemid=371&lang=hu 
11 http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=49&Itemid=374&lang=hu 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=439&Itemid=1184&lang=hu
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Kategória Nemzeti meghatározás Elismerés feltételei 

 küldöttségének tagjaként; 

 c) sajtótdósítóként;  

d) nemzetközi szerződés, illetve nemzetközi 
kulturális, oktatási, tudományos 
együttműködés, valamint kormányszintű 
nemzetközi segélyprogram keretében 
tanulmányi, oktatási, tudományos, képzési, 
továbbképzési célból; 

 e) nemzetközi szerződés alapján a 
Magyarországon működő tudományos, 
oktatási, kulturális intézmények 
személyzetének tagjaként vagy ezen 
intézmények tevékenységi körében beutazó 
személyként. 

 

Harmadik fejezet: A tagállam területén belüli státuszváltás nemzeti jogi kerete 

3.1 szakasz: a tagálam területén belüli státuszváltás jogi lehetőségei 

Q2a. Lehetővé teszi a tagállam szabályozása, hogy a tanulmányban érintett státuszú harmadik országbeli 

állampolgárnak a státuszváltást, míg a (tag)állam területén tartózkodik?  
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Ebbe 

Ebből 

Családi 

együttél

és 

Oktatás Kutatás Kék 

Kártya 

Magasan 

képzett 

munkavá

llaló 

Munkaváll

aló 

Egyéni 

vállalkozó 

Cégtulaj

donos 

Szezonál

is 

munkavá

llaló 

ICT Befektető D-típusú 

vízum 

Menekült

státusz 

Emberkeres

kedelem 

áldozata 

Családi 

együttélés 
 Igen Igen Igen NI Igen Igen Igen Nem NI Igen Nem Igen Igen 

Oktatás Igen  Igen Igen NI Igen Igen Igen Nem NI Igen Nem Igen Igen 

Kutatás Igen Igen  Nem NI Igen Igen Igen Nem NI Igen Nem Igen Igen 

Kék Kártya Igen Igen Igen  NI Igen Igen Igen Nem NI Igen Nem Igen Igen 

Magasan 

képzett 

munkaválla

ló 

NI NI NI NI  NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Munkaválla

ló 
Igen Igen Igen Igen NI  Igen Igen Nem NI Igen Nem Igen Igen 

Egyéni 

vállalkozó 
Igen Igen Igen Igen NI Igen  Igen Nem NI Igen Nem Igen Igen 

Cégtulajdo

nos 
Igen Igen Igen Igen NI Igen Igen  Nem NI Igen Nem Igen Igen 

Szezonális 

mnkavállal

ós 

Igen Igen Igen Nem NI Igen Igen Igen  NI Igen Nem Igen Igen 

ICT NI NI NI Nem NI NI NI NI NI  NI NI NI NI 

Befektető Igen Igen Igen Igen NI Igen Igen Igen Nem N/A  Nem Igen Igen 

D-típusú 

vízum 
Igen Igen Igen Igen NI Igen Igen Igen Nem N/A Igen  Igen Igen 

Menekültst

átusz 
NI NI NI Nem NI NI NI NI NI NI NI NI  NI 

Emberkere

skedelem 

áldozata 

Igen Igen Igen Igen NI Igen Igen Igen Nem N/A Igen Nem Igen  

 



22 22 

 

A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai 

államok vonatkozó szabályozási és gyakorlati (keret)rendszeréről 

Page 22 of 101 

 

Q2b. Amennyiben a státuszváltás lehetséges a (tag)állam területének elhagyása nélkül (Q2a), kérjük, töltsék ki a 
lenti táblázatot a szükséges információ feltüntetésével a lehetséges váltásoknál  

Ebből Ebbe Jogalap 

Szakpoliti
kai/ 

gyakorlati 
alap ha 

nincsen 
jogalap 

A feltételek 
eltérnek az 

első 
engedély 

kérelmezés
étől? 

A 
változtatá

si 
feltételek 

(amennyi
ben 

eltérnek 
az első 

kérelmez
éstől) 

Kvóta korlátozás 

Szezonális 
munkaváll
aló 

Család 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

 A belföldi 
kérelmezés 
csak a 
következő 
szabályozá
ssal 
összhangba
n 
lehetséges:  

A 
Magyarorsz
ág 
területén 
tartózkodó 
harmadik 
országbeli 
állampolgár 
tartózkodá
si engedély 
kiadása 
iránti 
kérelmét a 
szálláshely
e szerint 
illetékes 
regionális 
igazgatósá
gon is 
előterjeszt
heti, 
amennyibe
n 

a) a 

belföldi 

kérelmezés

t kivételes 

méltánylást 

érdemlő 

körülmény 

- így 

különösen 

családegye

sítés vagy 

gyógykezel

  

Szezonális 
munkaváll
aló 

Oktatás 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

   

Szezonális 
munkaváll
aló 

Kutatás 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

   

Szezonális 
munkaváll
aló 

Munkavállaló 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

  A limit a 19/2015. (VII.3) 
NGM rendeleten alapszik. A 
limit a tárgyévet megelőző 
évben bejelentett 
munkaerőigényen alapszik; 
így az nem annyira konkrét, 
mintha évente egyedileg 
határoznák meg. 

Szezonális 
munkaváll
aló 

Egyéni 
vállalkozó 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

   

Szezonális 
munkaváll
aló 

Cégtulajdonos 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

   

Szezonális 
munkaváll
aló 

Befektető 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 
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Ebből Ebbe Jogalap 

Szakpoliti

kai/ 

gyakorlati 
alap ha 

nincsen 
jogalap 

A feltételek 

eltérnek az 

első 
engedély 

kérelmezés
étől? 

A 

változtatá
si 

feltételek 

(amennyi
ben 

eltérnek 
az első 

kérelmez
éstől) 

Kvóta korlátozás 

és - 

indokolja; 

b) a 

kilencven 

napot 

meghaladó 

tartózkodá

s célja 

kutatás; 

c) az 

539/2001/

EK rendelet 

II. 

mellékletéb

en szereplő 

állam 

állampolgár

aként, 

vagy ilyen 

harmadik 

országbeli 

állampolgár

ral együtt, 

családtagk

ént 

tartózkodik 

jogszerűen 

Magyarorsz

ág 

területén.  

„D” típusú 
vízum12  

Családi 
együttélés 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

 A belföldi 
kérelmezés 
csak a 
következő 
szabályozá
ssal 
összhangba
n 

  

„D” típusú 
vízum  

Oktatás 
2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 

   

                                       
12 A D- típusú vízum meghatározását lásd Q1-ben. 



24 24 

 

A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai 

államok vonatkozó szabályozási és gyakorlati (keret)rendszeréről 

Page 24 of 101 

 

Ebből Ebbe Jogalap 

Szakpoliti

kai/ 

gyakorlati 
alap ha 

nincsen 
jogalap 

A feltételek 

eltérnek az 

első 
engedély 

kérelmezés
étől? 

A 

változtatá
si 

feltételek 

(amennyi
ben 

eltérnek 
az első 

kérelmez
éstől) 

Kvóta korlátozás 

Korm. rendelet lehetséges:  

A 
Magyarorsz
ág 
területén 
tartózkodó 
harmadik 
országbeli 
állampolgár 
tartózkodá
si vízum 
iránti 
kérelmét a 
szálláshely
e szerint 
illetékes 
regionális 
igazgatósá
gon is 
előterjeszt
heti, ha  

a) a 
belföldi 
kérelmezés
t kivételes 
méltánylást 
érdemlő 
körülmény 
– így 
különösen 
családegye
sítés vagy 
gyógykezel
és – 
indokolja;  

b) a három 
hónapot 
meghaladó 
tartózkodá
s célja 
kutatás 

c) 
Magyarorsz
ág 
területén 
jogszerűen 
tartózkodik 

„D” típusú 
vízum  

Kutatás 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

   

„D” típusú 
vízum  

Munkavállaló 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

  A limit a 19/2015. (VII.3) 
NGM rendeleten alapszik. A 
limit a tárgyévet megelőző 
évben bejelentett 
munkaerőigényen alapszik; 
így az nem annyira konkrét, 
mintha évente egyedileg 
határoznák meg. 

„D” típusú 
vízum  

Egyéni 
vállkozó 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 

   

„D” típusú 
vízum  

Cégtulajdonos 

2007. évi II. 
törvény és 

114/2007 (V.24) 
Korm. rendelet 
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Ebből Ebbe Jogalap 

Szakpoliti

kai/ 

gyakorlati 
alap ha 

nincsen 
jogalap 

A feltételek 

eltérnek az 

első 
engedély 

kérelmezés
étől? 

A 

változtatá
si 

feltételek 

(amennyi
ben 

eltérnek 
az első 

kérelmez
éstől) 

Kvóta korlátozás 

mint 
Tanácsi 
szabályozá
s II. 
Mellékletéb
en felsorolt 
ország 
állampolgár
a. 
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Q2c. Abban az esetben, ha a fent felsorolt státuszváltozások bármelyike az érintett harmadik országbeli állampolgár jogait megváltoztatja (megerősíti 

vagy csökkenti), kérjük a lent táblázatban ezt jelölje, és egy rövid összefoglalóban/elemzésben számoljon be a (tag)állama különös gyakorlatáról. 

Amennyiben a jogokban nincs változás, kérjük írja azt, “nincs változás”. 

. 

Ebből Ebbe Munkavégzés Szociális 

biztonság 

Oktatás Tartózkodás 

ideje1314 

Jogsegély Mobilitás15 Családegyesít

és 

Poltikai 

jogok 

Egyéb 

Családi 

együttélés 

EU Kék 

kártya 

Megerősített jogok: 

Munkavégzésre 

jogosult, ha a 

bérküszöböt 

elérték. 

(A munkavégzés 

családi együttélés 

biztosítása céljábol 

kibocsátott 

tartózkodási 

engedéllyel is 

lehetséges, ha az 

összevont 

kérelmezési eljárás 

keretében került 

kibocsátásra) 

Két évig tartó EU 

Kék Kártyás 

Megerősített 

jogok: 

Az 
állampolgárokk
al egyenlő 
bánásmódot 
élvezhetnek 
például a 
munkavégzés 
feltételeit, a 
szociális 
biztonságot, 
nyugdíjakat, az 
oklevelek 
elismerését, 
oktatást és 
szakképzést 
illetően. 

 

Megerősített 

jogok: 

Az 
állampolgárokk
al egyenlő 
bánásmódot 
élvezhetnek 
például a 
munkavégzés 
feltételeit, a 
szociális 
biztonságot, 
nyugdíjakat, 
az oklevelek 
elismerését, 
oktatást és 
szakképzést 
illetően. 

 

Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. EU 

Kék kártya 

érvényessége 

legfeljebb 

négy év. 

 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

Nincs 

változás 

 

Nincs 

változás 

 

                                       

13
 A tanulmány általában megállapítja, hogy az adott engedély érvényessége azt jelenti, hogy az adott idő alatt az meghosszabbítandó. Emiatt ezek a határidők nem véglegesek 

csupán az elsődleges érvényességet jelölik. 

14 A tanulmány érinti majd a tartózkodás maximum idejét. A tényleges időszak valós indokokon alapszik, de az elvont összehasonítás nem lehetséges. Csupán az egyedi 

eseteket lehet összehasonlítani. 

15 A 22 schengeni orzságból származó hosszú távú tartózkodási vízum vagy letelepedési engedély birtokosai szabadon mozoghatnak ezen a területen 3-tó 6 hónaig terjedő 

időszakban a hosszú távú tarózkodási vízumok és letelepedési engedélyük, valamint érvényes utazási okmányok alapján, és a benyújtott kiegészítő dokumentumok szerint. 
[Harmadik országbei állampolgárok EU-n belüli mobilitásáról lásd: EMN. Study 2013. p:18. See: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/doc_centre/immigration/docs/studies/emn-synthesis_report_intra_eu_mobility_final_july_2013.pdf (06/12/2015)]Csupán a befogadott/elsimert menekülteknek 
vannak másféle lehetőségei az Európai Tanács által jóváhagyott a menekültek vÍzumkötelezettségének eltörléséről szóló 1959. április 20-i megállapodás alapján. Mindez 

jelzésre kerül a megfelelő helyen.   
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foglalkoztatást 

követően, a 

kérelmező 

munkáltatót 

válthat. 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

Családi 

együttélés 
Oktatás 

Megerősített jogok: 

Tanulmányi célú 

tartózkodás 

engedéllyel 

rendelkező 

személyek 

munkavégézésre 

korlátozottan 

jogosultak. Ezzel 

szemben a családi 

együttélés egységes 

eljárásban történő 

elbíráslása esetén 

sincsen szükség 

további engedélyre a 

foglalkoztatáshoz. 

Nincs változás Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

Nincs 

változás 

Nincs változás Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

Családi 

együttélés 
Kutatás 

Megerősített jogok: 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevéknysége 20%-

Nincs változás Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

Nincs 

változás 

Nincs változás Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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ban 

Ugyanakkor, a 

családi együttélés 

céjából tartózkodók 

szintén 

dolgozhatnak, ha az 

engedélyüket 

egységes eljárásban 

szerzik meg. 

 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától.  

Családi 

együttélés 

Befektető Csökkentett jogok: 

 A családi együttélés 

céjából tartózkodók 

szintén 

dolgozhatnak, ha az 

engedélyüket 

egységes eljárásban 

szerzik meg.. 

(Megjegyzendő, a 

befektetők nagyon 

könnyen 

hozzájuthatnak a 

nemzeti letelepedési 

engedélyhez; a 

munkavállalás 

ezáltal pedig 

lehetséges.)  

Nincs változás Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. A 

fent említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Nincs 

változás 

Nincs változás Megerősített 

jogok: 

Kedvező 

elismerési 

feltételek 

családtagok 

részére. 

 

Nincs 

változás 

 

Családi 

együttélés 

Emberkere

kedelem 

áldozata 

Nincs változás Megerősített 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

Nincs 

változás 

Nincs változás Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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szociális 

támogatásra 

jogosultak.  

három év. 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap. 

Családi 

együttélés 

Menekült 

státusz 

Megerősített jogok 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-al. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak (az 

1993. évi III., 

a szociális 

igazgatásról 

és ellátásról 

törvény 

alapján). 

Megerősített 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak. 

Menekültekne

k 

lehetőségük 

van 

családegyesít

ésre a 

befogadásukt

ól számolt 

hat havi 

szükséges 

anyagi 

erőforrás, 

szállás, és 

egészségbito

sítás 

bizonyítása 

nélkül.Kiegés

zítő védelem 

alatt álló 

személyek 

erre a 

kedvezményr

e nem 

jogosultak  

Továbbá: 

A kérelmet 

elutasító 

Megerősít

ett jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon.  
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Amennyiben 

szükségük 

van rá.  

határozat 

nem 

alapozható 

egyedül az 

igazoló 

okmányok 

hiányának 

tényére. 

Családi 

együttélés 

Munkaválla

ló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdo

nos 

Megerősített jogok: 

Az adott munka 

elvállalására 

jogosult. 

Vagy nincs változás, 

mivel a családi 

együttélés céjából 

tartózkodók szintén 

dolgozhatnak, ha az 

engedélyüket 

egységes eljárásban 

szerzik meg. 

Nincs változás Nincs változás Nincs 

változás. 

Nincs 

változás 

Nincs változás 

(Habár az 

eljárásban 

rövidebb a 

határidő) 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

EU Kék kártya 
Családi 

együttélés 

Csökkentett 

jogok/Nincs változás 

Összevont 

kérelmezési eljárás 

esetnén családtagok 

is jogosultak 

munkavégzésre 

Nincs változás Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. EU 

Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. 

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

 

EU Kék kártya Oktatás 

Csökkentett 

jogok:/Megerősített 

jogok: 

A munkavállalás 

időtartama 

korlátozott, de a 

rendelkezésre álló 

munkák köre 

szélesebb. 

Csökkentett 

jogok: 

Az EU Kék 
Kártya az 
állampolgárok
kal egyenlő 
bánásmódot 
biztosít 
például a 
munkavégzés 
feltételeit, a 
szociális 
biztonságot, 
nyugdíjakat, 
az oklevelek 
elismerését, 
oktatást és 
szakképzést 
illetően, míg 
az Oktatásban 
nem. 

 

Nincs változás EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. 

Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de 

szorosan függ 

az adott 

képzés 

időtartamától.   

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

EU Kék kártya Kutatás 

Megerősített jogok: 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

Csökkentett 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

Csökkentett 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. 

Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

A kutató 3 

hónapot 

követően EU-n 

belüli 

mobilitással 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 



A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai államok vonatkozó szabályozási és 
gyakorlati (keret)rendszeréről 

Page 32 of 101 

 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevéknysége 20%-

ban.Lásd 445/2013. 

Korm. rendelet. 

 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően, míg a 

Kutatónak 

nem. 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően, míg a 

Kutatónak 

nem. 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

szorosan függ 

az adott 

kutatás 

időtartamától.  

rendelkezik.  

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

 

EU Kék kártya Befektető 

Csökkentett jogok: 

Munkavállalásra nem 

jogosult. 

Megjegyzendő, a 

befektetők nagyon 

könnyen 

hozzájuthatnak a 

nemzeti letelepedési 

engedélyhez; a 

munkavállalás így 

lehetséges 

. 

Csökkentett 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

Csökkentett 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. A 

fent említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

Megerősített 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás. 

Nincs 

változás 

Megjegy

zendő, a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 
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oktatást és 

szakképzést 

illetően, míg a 

Befektetőnek 

nem. 

oktatást és 

szakképzést 

illetően, míg a 

Befektetőnek 

nem. 

legfeljebb öt 

év.   

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

 

lehetség

es. 

EU Kék kártya Emberkere

skedelem 

áldozata 

Csökkentett jogk: 

Munkavállalásra 

további engedélyek 

szükségesek. 

Megerősített 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

támogatásra 

jogosultak 

Csökkentett 

jogok: 

 Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgár

okkal 

egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzé

s feltételeit, 

a szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően 

Az 

emberkereske

delem 

áldozatainak 

jogai nem 

biztosítotttak.  

 

EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év.  

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.   

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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EU Kék kártya 

 

Menekült 

státusz 

 

Megerősített jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő-piachoz.  

 

Megerősített 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

Nincs változás 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet 

mindkét 

csoportnak. 

 

Megerősített 

jogok: EU Kék 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év, de 

megújítható. 

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

 

Nincs 

változás 

 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

 

Megerősített 

jogok: 

Menekültekne

k 

lehetőségük 

van 

családegyesít

ésre a 

befogadásukt

ól számolt 

hat havi 

szükséges 

anyagi 

erőforrás, 

szállás, és 

egészségbito

sítás 

bizonyítása 

nélkül.Kiegés

zítő védelem 

alatt álló 

személyek 

erre a 

kedvezményr

e nem 

jogosultak. 

Továbbá: 

A kérelmet 

elutasító 

határozat 

nem 

alapozható 

egyedül az 

igazoló 

okmányok 

hiányának 

tényére.    

 

Megerősít

ett jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon.   

 

A 

menedé

kjogról 

szóló 

2007. 

évi 

LXXX. 

törvény 

42. (1) 

alapján 

a 

Magyar 

hatóság 

például  

nem 

léphet 

kacsolat

ba a 

kérelme

ző 

származ

ási 

országáv

al, ha az 

a 

kérelme

ző, vagy 

valamely

ik 

családta

gja testi 

épségét, 

szabads

ágát 

vagy 

biztonsá

gát 

fenyeget

né. 
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EU Kék kártya 

Munkaválla

ló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdo

nos 

Csökkentett 

jogok/Megerősített 

jogok: 

Munkavállaló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdonos 

esetén nincs 

bérküszöb 

(megerősített jog). 

Két év után 

munkavállalási 

engedélyt kell 

beszerezni 

(csökkentett jog). 

Munkavállaló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdonos 

esetén nincs eltűrt 

munkanélküli 

időszak (csökkentett 

jog). 

Nincs változás Nincs változás EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. 

Keresőtevéke

nység célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Nincs EU-n 

belüli 

mobilitási 

joguk. 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

Oktatás 
Családi 

együttélés 

Csökkentett 

jogok/Megerősített 

jogok: 

Összevont 

kérelmezési eljárás 

esetnén családtagok 

is jogosultak 

munkavégzésre. 

Összevont 

kérelmezési eljárás 

nélkül nem 

végezhetnek az 

Oktatás limitált 

munkaórái miatt. 

 

Nincs változás Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

Nincs 

változás 

Nincs változás Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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képzés 

időtartamától.  

Oktatás 
EU Kék 

kártya 

Megerősített jogok: 

Munkavállalásra 

jogosult, ha a 

bérküszöböt elérték. 

Két évig tartó EU 

Kék Kártyás 

foglalkoztatást 

követően, a 

kérelmező 

munkáltatót válthat. 

Csökkentett jogok: 

Munkavégzésre nem 

jogosultak. 

Megerősített 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően 

Megerősített 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően 

EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. 

Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év. 

  

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

Oktatás Kutatás 

Megerősített jogok: 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

Nincs változás Nincs változás Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

Nincs 

változás 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni, ha 

három 

hónapnál 

rövidebb időre 

megy másik 

tagállam 

területére.  

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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tevéknysége 20%-

ban. Lásd 445/2013. 

Korm. rendelet. 

 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától.  

Oktatás Befektető 

Csökkentett jogok: 

Munkavégzésre nem 

jogosultak.  

Nincs változás Nincs változás Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.   

Nincs 

változás 

Nincs változás Megerősített 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás. 

Nincs 

változás 

Megjegy

zendő, a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es 

Oktatás 

Emberkere

skedelem 

áldozata 

Csökkentett jogok:  

További engedélyek 

szükségesek.  

Megerősített 

jogok: 

Emberkereske

delem 

Nincs változás Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

Nincs 

változás 

Nincs változás Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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 áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.   

Oktatás 
Menekült 

státusz 

Megerősített jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

Megerősített 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

Megerősített 

jogok: A 

felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Megerősített 

jogok: 

Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Megerősített 

jogok: 

Menekültekne

k 

lehetőségük 

van 

családegyesít

ésre a 

befogadásukt

ól számolt 

hat havi 

szükséges 

anyagi 

erőforrás, 

szállás, és 

egészségbito

sítás 

bizonyítása 

nélkül.Kiegés

zítő védelem 

alatt álló 

személyek 

Megerősít

ett jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon.  
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ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

erre a 

kedvezményr

e nem 

jogosultak 

Továbbá: 

A kérelmet 

elutasító 

határozat 

nem 

alapozható 

egyedül az 

igazoló 

okmányok 

hiányának 

tényére.       

Oktatás 

Munkaválla

ló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdo

nos 

Megerősített jogok: 

Munkavállaló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdonos 

keresőtevékenységr

e korlátozás nélkül 

jogosultak, ám 

alkalmazásukhoz 

előzetes 

engedélyezés 

szükséges, míg 

tanulóknál ez nem 

szükséges. 

Nincs változás Nincs változás Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

Keresőtevéke

nység célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Nincs 

változás 

Nincs változás 

(Habár az 

eljárás 

határideje 

rövidebb) 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

Kutatás 
Családi 

együttélés 

Csökkentett 

jogok/Megerősjtett 

jogok: 

Kutató csak a 

Nincs változás Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Nem 

szükséges új 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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kutatószervezettel 

kötött fogadási 

megállapodás 

keretében 

dolgozhat. 

Családtag összevont 

kérelmezési eljárás 

keretében, és 

bármilyen más 

módon is benyújthat 

kérelmet. 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne. 

 

Kutatás 
EU Kék 

kártya 

Megerősített jogok: 

Munkavállalásra 

jogosult, ha a 

bérküszöböt elérték. 

Két évig tartó EU 

Kék Kártyás 

foglalkoztatást 

követően, a 

kérelmező 

munkáltatót válthat. 

 

Megerősített 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően 

Megerősített 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően 

EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. 

Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Kutatás: 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne. 

EU Kék 

Kártya: 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

 Nincs 

változás 
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igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

Kutatás Oktatás Megerősített jogok:  

Oktatás: 

A munkavállalás 

korlátozott. 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevéknysége 20%-

ban. 

Nincs változás Nincs változás Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától.  

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Kutatás: 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne. 

 

 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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Kutatás Befektető Csökkentett jogok 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevéknysége 20%-

ban. 

 

Nincs változás Nincs változás Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.   

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

Megjegyzendő

, a befektetők 

nagyon 

könnyen 

hozzájuthatna

k a nemzeti 

letelepedési 

engedélyhez. 

Habár a 

Kutatóknak is 

megvannak a 

saját előnyeik, 

megjegyzendő

, nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne 

Megerősített 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás. 

Nincs 

változás 

Megjegy

zendő, a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es. 

Kutatás Emberkere

skedelem 

áldozata 

Csökkentett/megerő

sített jogok: 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

Megerősített 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

Nincs változás Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne  

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevéknysége 20%-

ban. 

Emberkereskedelem 

áldozata 

munkaerőpiaci 

felmérés után 

kaphat engedélyt. 

 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.   

Kutatás Menekült 

státusz 

Megerősített jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

Megerősített 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

Megerősített 

jogok: 

 A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Megerősített 

jogok: 

Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Megerősített 

jogok: 

Menekültekne

k 

lehetőségük 

van 

családegyesít

ésre a 

befogadásukt

ól számolt 

hat havi 

szükséges 

anyagi 

erőforrás, 

szállás, és 

egészségbito

sítás 

bizonyítása 

nélkül.Kiegés

zítő védelem 

alatt álló 

személyek 

erre a 

kedvezményr

e nem 

jogosultak  

Továbbá: 

A kérelmet 

Megerősít

ett jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon.  
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érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

elutasító 

határozat 

nem 

alapozható 

egyedül az 

igazoló 

okmányok 

hiányának 

tényére.         

Kutatás Munkaválla

ló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdo

nos 

Megerősített jogok: 

Munkavállaló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdonos 

keresőtevékenységr

e jogosultak. 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevéknysége 20%-

ban. 

Nincs változás Nincs változás Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

Keresőtevéke

nység célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év.  

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

„D” típusú 

vízum 

Családi 

együttélés 

Csökkentett/ 

Megerősített jogok: 

“D” típusú vízum 

tulajdonosa 

(gyakorlatilag: 

szezonális 

munkavállaló) csak 

szezonális munkát 

Nincs változás Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. „D” 

típusú vízum 

Nincs 

változás 

Nincs változás  “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

nem jogosult 

családegyesít

ésre.  

Nincs 

változás 
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végezhet. 

Családtag összevont 

kérelmezési eljárás 

keretében. 

Összevont 

kérelmezési 

eljáráson kívül 

munkavégzésre nem 

jogosult. 

 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év. 

Mindemellett 

a “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

gyakorlatilag 

szezonális 

munkavállaló, 

vízuma 12 

hónapon belül 

6 hónapra 

kerül 

kiállításra. 

„D” típusú 

vízum 

EU Kék 

kártya 

Megerősített jogok:  

Különleges 

körülmények között 

jogosult 

munkavállalásra. 

Megerősített 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően 

Megerősített 

jogok: 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően 

EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. „D” 

típusú vízum 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Mindemellett 

a “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

gyakorlatilag 

szezonális 

munkavállaló, 

vízuma 12 

hónapon belül 

6 hónapra 

kerül 

kiállításra. 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

EU Kék 

Kártya: 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

Megerősített 

jogok: 

“D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

nem jogosult 

családegyesít

ésre. 

Nincs 

változás 
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figyelembevét

elével) 

„D” típusú 

vízum 

Oktatás Megerősített jogok: 

Korlátozott jog a 

munkavállalásra.  

 

Nincs változás Nincs változás Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

„D” típusú 

vízum 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Mindemellett 

a “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

gyakorlatilag 

szezonális 

munkavállaló, 

vízuma 12 

hónapon belül 

6 hónapra 

kerül 

kiállításra. 

Nincs 

változás 

Nincs változás Megerősített 

jogok: 

“D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

nem jogosult 

családegyesít

ésre 

Nincs 

változás 

 

„D” típusú 

vízum 

Kutatás  Megerősített jogok: 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

Nincs változás Nincs változás Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

Megerősített 

jogok: 

“D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

nem jogosult 

családegyesít

Nincs 

változás 
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magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevéknysége 20%-

ban. 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

„D” típusú 

vízum 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Mindemellett 

a “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

gyakorlatilag 

szezonális 

munkavállaló, 

vízuma 12 

hónapon belül 

6 hónapra 

kerül 

kiállításra. 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne 

ésre  

„D” típusú 

vízum 

Befektető Csökkentett jogok: 

Befektetőknek nincs 

munkavállalási 

joguk. 

 

Nincs változás Nincs változás Alapvetően a 

dokomentumo

k 

érvényességi 

ideje azonos, 

mindemellett 

a “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

gyakorlatilag 

szezonális 

munkavállaló, 

vízuma 12 

hónapon belül 

6 hónapra 

kerül 

kiállításra. 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

Megjegyzendő

, a befektetők 

nagyon 

könnyen 

hozzájuthatna

k a nemzeti 

letelepedési 

engedélyhez; 

a 

munkavállalás 

így 

lehetséges. 

Megerősített 

jogok: 

“D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

nem jogosult 

családegyesít

ésre 

Nincs 

változás 

Megjegy

zendő, a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség
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es 

„D” típusú 

vízum 

Emberkere

skedelem 

áldozata 

Csökkentett/Megerő

sített jogok 

“D” típusú vízum 

tulajdonosai csak 

bizonyos típusú 

munkavállalásra 

jogosultak. 

Emberkereskedelem 

áldozata könnyen 

hozzájuthat 

munkavállalás 

engedélyhez. 

Megerősített 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

Nincs változás „D” típusú 

vízum 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.   

Mindemellett 

a “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

gyakorlatilag 

szezonális 

munkavállaló, 

vízuma 12 

hónapon belül 

6 hónapra 

kerül 

kiállításra. 

Nincs 

változás 

Nincs változás Megerősített 

jogok: 

“D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

nem jogosult 

családegyesít

ésre 

Nincs 

változás 

 

„D” típusú 

vízum 

Menekült 

státusz 

Megerősített jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

Megerősített 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

Megerősített 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Megerősített 

jogok: „D” 

típusú vízum 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Menekültként 

elismert 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

Megerősített 

jogok: 

Menekültekne

k 

lehetőségük 

van 

családegyesít

ésre a 

befogadásukt

Megerősít

ett jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 
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munkaerő piachoz.  szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Mindemellett 

a “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

gyakorlatilag 

szezonális 

munkavállaló, 

vízuma 12 

hónapon belül 

6 hónapra 

kerül 

kiállításra. 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

ól számolt 

hat havi 

szükséges 

anyagi 

erőforrás, 

szállás, és 

egészségbito

sítás 

bizonyítása 

nélkül.Kiegés

zítő védelem 

alatt álló 

személyek 

erre a 

kedvezményr

e nem 

jogosultak. 

Továbbá: 

A kérelmet 

elutasító 

határozat 

nem 

alapozható 

egyedül az 

igazoló 

okmányok 

hiányának 

tényére.    

részt 

venni a 

helyi 

választáso

kon és 

népszavaz

ásokon.  

„D” típusú 

vízum 

Munkaválla

ló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdo

nos 

Megerősített jogok: 

Munkavállaló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdonos 

többféle 

keresőtevékenysége

kre jogosultak. 

Nincs változás Nincs változás „D” típusú 

vízum 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Keresőtevéke

nység célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

Nincs 

változás 

Nincs változás Megerősített 

jogok: 

“D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

nem jogosult 

családegyesít

ésre 

Nincs 

változás 
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ideje 

legfeljebb 

három év.  

Mindemellett 

a “D” típusú 

vízum 

tulajdonosa 

gyakorlatilag 

szezonális 

munkavállaló, 

vízuma 12 

hónapon belül 

6 hónapra 

kerül 

kiállításra 

Befektető Családi 

együttélés 

Megerősített jogok: 

Elsősorban a 

családtagok 

munkáltatása 

engedélyezhető 

(egységes 

eljárásban 

lehetséges), de erre 

nincs további korlát. 

Nincs változás Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. A 

fent említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Megjegyzendő

, a befektetők 

nagyon 

könnyen 

hozzájuthatna

k a nemzeti 

letelepedési 

engedélyhez 

Csökkentett 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás 

Nincs 

változás 

Megjegy

zendő, a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es.) 

Befektető EU Kék 

kártya 

Megerősített jogok: 

Jogosult 

munkavállalásra. 

Megerősített 

jogok: 

Megerősített 

jogok: 

EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

Csökkentett 

jogok: 

Nincs 

változás 

(Megjeg

yzendő, 

a 
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(Megjegyzendő, a 

befektetők nagyon 

könnyen 

hozzájuthatnak a 

nemzeti letelepedési 

engedélyhez; a 

munkavállalás így 

lehetséges.)  

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően. 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően. 

legfeljebb 

négy év. A 

fent említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es.) 

Befektető Oktatás Megerősített jogok: 

Korlátozott 

munkavállalói jog.  

(Megjegyzendő, a 

befektetők nagyon 

könnyen 

hozzájuthatnak a 

nemzeti letelepedési 

engedélyhez; a 

munkavállalás így 

lehetséges.)  

Nincs változás Nincs változás Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás 

Csökkentett 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás 

Nincs 

változás 

(Megjeg

yzendő, 

a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es.) 
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tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Befektető Kutatás  Megerősített jogok: 

A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevékenysége 20%-

ban. 

Nincs változás Nincs változás Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne 

Csökkentett 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás 

Nincs 

változás 

(Megjeg

yzendő, 

a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es.) 

Befektető Emberkere

skedelem 

áldozata 

Megerősített jogok: 

Emberkereskedelem 

áldozatai könnyen 

munkaválallói 

engedélyhez 

Megerősített 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

Nincs változás A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok 

Megjegyzendő

, a befektetők 

nagyon 

könnyen 

Csökkentett 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

Nincs 

változás 

(Megjeg

yzendő, 

a 

befektet

ők 

nagyon 
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juthatnak.  személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.   

hozzájuthatna

k a nemzeti 

letelepedési 

engedélyhez 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es.) 

Befektető Menekült 

státusz 

Megerősített jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

Megerősített 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

Megerősített 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Megerősített 

jogok: A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Megerősített 

jogok: 

Menekültekne

k 

lehetőségük 

van 

családegyesít

ésre a 

befogadásukt

ól számolt 

hat havi 

szükséges 

anyagi 

erőforrás, 

szállás, és 

egészségbito

sítás 

bizonyítása 

nélkül.Kiegés

zítő védelem 

alatt álló 

Megerősít

ett jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon.  

 



A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai államok vonatkozó szabályozási és 
gyakorlati (keret)rendszeréről 

Page 54 of 101 

 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

személyek 

erre a 

kedvezményr

e nem 

jogosultak  

Továbbá: 

A kérelmet 

elutasító 

határozat 

nem 

alapozható 

egyedül az 

igazoló 

okmányok 

hiányának 

tényére.         

Befektető Munkaválla

ló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdo

nos 

Megerősített jogok: 

Munkavállaló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdonos 

másféle 

keresőtevékenysége

kre jogosultak. 

Nincs változás Nincs változás A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Keresőtevéke

nység célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év.  

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Megjegyzendő

, a befektetők 

nagyon 

könnyen 

hozzájuthatna

k a nemzeti 

letelepedési 

engedélyhez 

Csökkentett 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás 

Nincs 

változás 

(Megjeg

yzendő, 

a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es.) 
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Emberkereske

delem 

áldozata 

Családi 

együttélés 

Nincs változás.  

 

Csökkentett 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

Nincs változás Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.  

Nincs 

változás 

Nincs változás Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

Emberkereske

delem 

áldozata 

EU Kék 

kártya 

Csökkentett jogok: 

Korlátozott 

munkavállalói jogok 

(Bár a 

munukavállaláshoz 

az 

emberkereskedelem 

áldozatának is külön 

engedélyre van 

szüksége.) 

Csökkentett 

jogok:/Meger

ősített jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

Megerősített 

jogok 

Az EU Kék 

Kártya az 

állampolgárok

kal egyenlő 

bánásmódot 

biztosít 

például a 

munkavégzés 

feltételeit, a 

szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően. 

EU Kék kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.  

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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szociális 

biztonságot, 

nyugdíjakat, 

az oklevelek 

elismerését, 

oktatást és 

szakképzést 

illetően. 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

Emberkereske

delem 

áldozata 

Oktatás Megerősített jogok: 

Korlátozott jog a 

munkavállalásra 

további 

engedélyezés nélkül.  

 

Csökkentett 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

Nincs változás Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

Investors 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.  

Nincs 

változás 

Nincs változás Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

Emberkereske

delem 

áldozata 

Kutatás  Csökkentett/Megerő

sített jogok: 

Emberkereskedelem 

áldozatai könnyen 

munkaválallói 

engedélyhez 

juthatnak.  

Csökkentett 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

Nincs változás Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás 
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A kutató a 

megállapodásban 

meghatározott 

kutatási 

tevékenysége 

mellett 

magyarországi 

oktatási 

tevékenységhet 

végezhet további 

engedély kiadása 

nélkül kutatási 

tevéknysége 20%-

ban. 

ellátásra 

jogosultak 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.  

másik 

tagállam 

területére 

költözne 

Emberkereske

delem 

áldozata 

Befektető Csökkentett jogok: 

Emberkereskedelem 

áldozatai könnyen 

munkaválallói 

engedélyhez 

juthatnak.  

Csökkentett 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

Nincs változás A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

Megjegyzendő

, a befektetők 

nagyon 

könnyen 

hozzájuthatna

k a nemzeti 

letelepedési 

engedélyhez 

Megerősített 

jogok: 

A családi 

együttélést 

biztosító 

tartózkodási 

engedélyek 

kiadásánál 

nagyon 

kedvező a 

szabályozás. 

Nincs 

változás 

(Megjeg

yzendő, 

a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es.) 
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hónap.   

Emberkereske

delem 

áldozata 

Menekült 

státusz 

Megerősített jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

Megerősített 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

Megerősített 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes. 

Megerősített 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.  

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Megerősített 

jogok: 

Menekültekne

k 

lehetőségük 

van 

családegyesít

ésre a 

befogadásukt

ól számolt 

hat havi  

szükséges 

anyagi 

erőforrás, 

szállás, és 

egészségbito

sítás 

bizonyítása 

nélkül.Kiegés

zítő védelem 

alatt álló 

személyek 

erre a 

kedvezményr

e nem 

jogosultak  

Továbbá: 

A kérelmet 

elutasító 

határozat 

nem 

alapozható 

egyedül az 

igazoló 

okmányok 

hiányának 

tényére.         

Megerősít

ett jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon 
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Emberkereske

delem 

áldozata 

Munkaválla

ló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdo

nos 

Megerősített jogok: 

Munkavállaló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdonos  

keresőtevékenysége

kre jogosultak.  

Csökkentett 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyek 

szociális 

ellátásra 

jogosultak 

Nincs változás Megerősített 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.  

Keresőtevéke

nység célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év.  

Nincs 

változás 

Nincs változás Nincs 

változás 

Nincs 

változás 

 

Menekült 

státusz 

Családi 

együttélés 

Csökkentett jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

 

Csökkentett 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

Csökkentett 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Csökkentett 

jogok: 

Családegegye

sítési célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év. 

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Megerősített 

jogok: 

Menekültekne

k 

lehetőségük 

van 

családegyesít

ésre a 

befogadásukt

ól számolt 

hat havi 

szükséges 

anyagi 

erőforrás, 

szállás, és 

egészségbito

sítás 

bizonyítása 

nélkül. 

Csökkente

tt jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon. 
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az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

erre a 

kedvezményr

e nem 

jogosultak  

Továbbá: 

A kérelmet 

elutasító 

határozat 

nem 

alapozható 

egyedül az 

igazoló 

okmányok 

hiányának 

tényére.         

Menekült 

státusz 

EU Kék 

kártya 

Csökkentett jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

 

Csökkentett 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

Nincs változás 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

 

Csökkentett 

jogok: EU Kék 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

négy év. 

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

18 hónapos 

jogszerű 

tartózkodást 

követően 

magas szintű 

képzettséget 

igénylő 

munkavállalás 

céljából másik 

tagországba 

költözhetnek 

(a tagállam 

által a nem 

állampolgárok 

számára 

kiadható 

engedélyekre 

vonatkozó 

korlátozások 

figyelembevét

elével) 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

Csökkente

tt jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon. 
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teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Menekült 

státusz 

Oktatás Csökkentett jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

 

Csökkentett 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

Csökkentett 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Csökkentett 

jogok: 

Tanulmányi 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb két 

év, de erősen 

függ az adott 

képzés 

időtartamától.  

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Csökkente

tt jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon. 
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Menekült 

státusz 

Kutatás  Csökkentett jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

 

Csökkentett 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

Csökkentett 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Csökkentett 

jogok: 

Tudományos 

kutatás 

céljára kiadott 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év, de 

erőteljesen 

függ az adott 

kutatás 

időtartamától. 

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Nincs 

változás 

Csökkentett 

jogok: 

Kutató: 

Nem 

szükséges új 

megállapodást 

kötni három 

hónap kutatás 

után, ha 

másik 

tagállam 

területére 

költözne 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Csökkente

tt jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon. 

Menekült 

státusz 

Befektető Csökkentett jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

Csökkentett 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

Csökkentett 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Csökkentett 

jogok: A fent 

említett 

törvény által 

meghatározot

t 

befektetőknek 

Nincs 

változás 

Megerősített 

jogok: 

Megjegyzendő

, a befektetők 

nagyon 

könnyen 

hozzájuthatna

Csökkente

tt jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

(Megjeg

yzendő, 

a 

befektet

ők 

nagyon 

könnyen 
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hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

kiadott egyéb 

célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

k a nemzeti 

letelepedési 

engedélyhez 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon. 

hozzájut

hatnak a 

nemzeti 

letelepe

dési 

engedél

yhez; a 

munkav

állalás 

így 

lehetség

es.) 

Menekült 

státusz 

Emberkere

skedelem 

áldozata 

Csökkentett jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

 

Csökkentett 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

Csökkentett 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Csökkentett 

jogok: 

Emberkereske

delem 

áldozataivá 

vált 

személyeknek 

kiállított 

kártya 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb hat 

hónap.  

Menekültként 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

Csökkente

tt jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 
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szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

jogosultak, ha 

szükséges.   

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

utazhassanak.

) 

népszavaz

ásokon. 

Menekült 

státusz 

Munkaválla

ló/Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdo

nos 

Csökkentett jogok: 

Menekültként 

elismert személyek 

és kiegészítő 

védelem alatt álló 

személyek további 

engedély nélkül 

hozzáférhetnek a 

munkaerő piachoz.  

 

Csökkentett 

jogok: 

Menekültként 

elismert és 

kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

integrációs 

szerződést 

köthetnek a 

BÁH-hal. 

Ennek alapján 

egyéni 

szociális 

szolgáltatásba

n 

részesülhetne

k. Ezenkívül 

az alapvető 

általános 

szociális 

ellátásra is 

Csökkentett 

jogok: 

A felsőfokú 

képzés 

térítésmentes 

is lehet. 

Csökkentett 

jogok: 

Keresőtevéke

nység célú 

tartózkodási 

engedély 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb 

három év.  

Menekültként 

elismert 

személyek 

időbeli 

korlátozás 

nélkül 

telepedhetnek 

le a 

Tagállamban. 

Kiegészítő 

védelem alatt 

álló 

személyek 

Nincs 

változás 

Nincs 

változás. 

(Megjegyzend

ő, a 

menekültek 

utazási 

dokomentumr

a jogosultak, 

ami lehetővé 

teszi, hogy az 

Európai 

Tanács 

tagállamaiban 

vízum nélkül 

utazhassanak.

) 

Csökkente

tt jogok: 

Menekülte

k és 

kiegészítő 

védelem 

alatt álló 

személyek 

jogosultak 

részt 

venni a 

helyi 

válaztások

on és 

népszavaz

ásokon. 
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jogosultak, ha 

szükséges.   

engedélyének 

érvényességi 

ideje 

legfeljebb öt 

év.  

Munkavállaló/

Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdono

s 

Családi 

együttélés 

Minden változásról fent megtalálható. Az “XY”-ból "Munkavállaló/Egyéni vállalkozó/ Cégtulajdonos”-ba résznél keresendő, de az előnyök/ 

hátrányok megyegyeznek. 

 

Munkavállaló/

Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdono

s 

Oktatás 

Munkavállaló/

Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdono

s 

Kutatás 

Munkavállaló/

Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdono

s 

„D” típusú 

vízum 

Munkavállaló/

Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdono

s 

Befektető 

Munkavállaló/

Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdono

Emberkere

skedelem 

áldozata 
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s 

Munkavállaló/

Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdono

s 

Menekült 

státusz 

Munkavállaló/

Egyéni 

vállalkozó/ 

Cégtulajdono

s 

EU Kék 

kártya 

Szezonális 

munkavállaló 

“D” típusú vízum tulajdonosa gyakorlatilag: szezonális munkavállaló, ezért a változások részleteit lásd ott. 
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Q3. Amennyiben a (tag)államon belüli státuszváltás feltételei különböznek az először benyújtott kérelmekétől, 

kérjük sorolja fel az eljárásbeli könnyítéseket (összehasonlítva az 1. szakaszban felsorolt felsorolt első 

kérelmezőkkel szemben támasztott feltételekel) a lenti táblázatban.  

Ebből Ebbe Eljárásbeli könnyítések összehasonlítva a származási ország első kérelmezésével 

Nincs egyedi különbség a státusz változását illetően. (Különbség van azok között a személyek 
között, akik Magyarország területén már legálisan tartózkodnak, és azok között, akik nem.) 

 

Q4. Mely szereplő(k) és hivatal(ok) érintett(ek) az efféle intézkedések kidolgozásában? Ha több hatóság is érintett, 

hogyan hangolják össze őket?  

Q5. Léteznek különleges intézményi kommunikációs csatornák (pl. Migrációs Ügynökségek weboldalai), melyek a 

státuszváltással kapcsolatos információkkal szolgálnak?  

3.2 szakasz: A tagállam területén történő státuszváltozást engedélyező nemzeti 

szakpolitika 

Q6a. A tagállami intézkedéseknek vannak különös, speciális céljai (pl. munkaerőhiány kezelése, munkanélküliség 

csökkentése, tehetséggondozás, harmadik országbeli állampolgárok vállalkozói szakértelmnek hasznosítása, 

hiányszakmák kezelése, általános gazdaságélénkítő célok, stb.)? 

Igen / nem 

Q6b. Ha igen, kérjük ismertesse az elgondolás/végrehajtás indoklását, és hogy a döntés a szükségletek felmérésén 

alapult-e, és hogy mutatókat/célokat meghatároztak-e.  

Amennyiben elérhető beszámoló/publikáció, kérjük, összegezze itt a fő megállapításokat, a nemzeti jelentéshez 

csatolt mellékletben pedig hivatkozzon az adott értékelésre.  Ha nem, kérjük mellékeljen bármilyen más 

bizonyítékot/mutatót ami a tagállamában a kérdés témájában fellelhető (media beszámoó, vita, 

szakértői/akadémikus értékelések). 

 

Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal. A Konzuli Szolgálat érintett, ami azt jelenti, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium is.  

A státuszváltozáshoz kapcsolódó információ csupán a Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal honlapján 

olvasható, habár nincs külön segítség a változtatáshoz, csupán a lehetőségekről ír. Gyakorlatilag elegendő 

segítséget nyújt.  

A Magyar szabályozás a többi tagország szakpolitikájához képest liberális. Ezért, Magyarországon egy ki nem 

mondott szakpolitika van érvényben a státuszváltozást illetően, ami abban fedezhető fel, hogy nem korlátozza 

azokat. Ez a fajta liberális megközelítés két tényezőn alapszik: 1. A státuszváltó személyek száma nem túl nagy, 

ezért nem éri el a döntéshozók ingerküszöbét.  2. Magyaroszág szeretné növeli a harmadik országbeli 

állampolgárok mobilitását, hogy ezzel is segítse őket a abban, hogy megtalálják a helyüket a társadalomban.  
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Q7a. Készült-e bármilyen tanulmány a tagállamban a tagállamon beüli státuszváltást lehetévő tevő nemzeti 

intézkedések hatékonyságáról? Vizsgálták-e ezek az értékelések vagy tanulmányok, hogy a tag(államok) miként 

viszonyultak a jogok változásához/csökkentéséhez? 

Igen / nem 

Q7b. Ha igen, kérjük foglalja össze itt a fő megállapításokat, és a nemzeti jelentéshez csatolt mellékletben 

készítsen hivatkozást az adott értékeléshez vagy tanulmányhoz. Ha nem, kérjük mellékeljen bármilyen más 

bizonyítékot/mutatót ami a tagállamában a kérdés témájában fellelhető (media beszámoó, vita, 

szakértői/akadémikus értékelések).    

 

 

                                       
16 http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/MMIA_.pdf (08/11/2015) 31-37. 
17 Az eredményeket lásd http://www.mipex.eu/hungary (08/11/2015) és a módszert: 

http://www.mipex.eu/methodology (08/11/2015) 

 

A munkavállalalási-, hosszútávú családegyesítési célból érkező legális migránsok, vagy azok, akik más célból 

érkeznek, úgyismint befektetők, üzletemberek, turisták, tanulók, sportolók, a kultúra és a művészet képviselői 

mind megtalálhatóak Magyarországon. A szabad mozgás jogával rendelkezők számára biztosított engedélytípusok 

közül legjelentősebb a regisztrációs igazolás, melyet leggyakrabban munkavállalás céljából kérelmeznek.  

A Magyar Migrációs Stratégia és az Európai Unió által felállított Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaphoz 

kapcsolódó hétéves 2014-2020-as éveket érintő stratégiai dokumentum 2013-ban készült. A stratégia a 

magyarországi legális migrációval kapcsolatos célkitűzéseket tartalmazza.16 A célkitűzések 

(i) a magyarországi munkaerőpiac kiegészítését, 

(ii) az eljárások hatékonyságának növelését és  

(iii) ezzel a nemzetbiztonság növelését célozzák.  

Feltehetően a fenti három célkitűzés szabályozza a státuszváltozást érintő explicit és az implicit irányelvket. 

A MIPEX 2014-es rangsora alapján Magyarország az EU tagok közül középmezőnyben foglal helyet. Ez jó alap 

lehet az általános Magyarországi környezet bemutatására. A legfontosabb mutatók mint az oktatás és a 

munkaerőpiaci mobilitás, különösen alacsonyak.17   A tanulmány szempontjából kijelenthető, hogy 

Magyarországon nincs következetes politika a státusz váltást illetően.   

n/a 

http://belugyialapok.hu/alapok/sites/default/files/MMIA_.pdf
http://www.mipex.eu/hungary
http://www.mipex.eu/methodology
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Q8a. Készült-e bármilyen értékelés vagy tanulmány a tagállamban az ilyen nemzeti intézkedések 

nemzetgazdaságra gyakorolt hatásáról?  

Igen / nem 

Q8b. Ha igen, kérjük foglalja össze itt a fő megállapításokat, és a nemzeti jelentéshez csatolt mellékletben 

készítsen hivatkozást az adott értékeléshez vagy tanulmányhoz. Ha nem, kérjük mellékeljen bármilyen más 

bizonyítékot/mutatót ami a tagállamában a kérdés témájában fellelhető (media beszámoó, vita, 

szakértői/akadémikus értékelések).    

 

Q9. Miként jelentkeznek a státuszváltozások a tagállamban? Válaszát kérjük támassza alá létező bizonyítékkal 

(dokumentumentált irányelvek, politikai viták, média figyelem, NGO kampányok, jogi esetek, stb.).  

 

Q10a. Létezik bármilyen bizonyíték, vagy mutató arra, hogy az ilyen státuszváltozások hozzájárulnak az 

szabálytalan tartózkodások megelőzéséhez, vagy csökkentik a szabálytalanságokat a tagállamban? 

Igen / nem 

Q10b. Ha igen, kérjük foglalja össze itt a fő megállapításokat, és a nemzeti jelentéshez csatolt mellékletben 

készítsen hivatkozást az adott értékeléshez vagy tanulmányhoz. Ha nem, kérjük mellékeljen bármilyen más 

bizonyítékot/mutatót ami a tagállamában a kérdés témájában fellelhető (media beszámoló, vita, 

szakértői/akadémikus értékelések).    

Negyedik fejezet: Változások, jó gyakorlatok és tanulságok 

4.1 szakasz: A harmadik országbeli állampolgárok (tag)országon belüli státuszváltozását 

lehetővé tevő intézkedéseket kihívásai és akadályai 

Q11. Mik a legfőbb kihívások/akadályok a harmadik országbeli állampoglároknak a tagállam területén történő 

státuszváloztatásával kapcsolatban?  

Bevezetés 

A migránsokkal kapcsolatos jogalkotás és jogalkalmazás szintjén több hatóságnak, hivatalnak valamint 

szervezetnek kell együttműködnie.  A különböző mélységű hatáskörök, egyenlőtlen erőviszonyokat szülnek, ezáltal 

gyakran konfliktusokhoz vezetnek. A jogalkalmazás szintjén nagy szerepe van a Belügyminisztérium által irányított 

n/a 

Miként az a tanulmány Q6 pontjában kifejtve szerepel, bár a Migrációs Stratégia számos pontja foglalkozik a 

Magyarországot érintő legális migrációval, a státuszváltozás esetében nincs kidolgozott gyakorlat. Ami azt 

mutatja, hogy a státuszváltozást nem különböztetik meg a státusz első megállapításától, vagy a státusz 

meghosszabbítástól. Csupán néhány NGO-t/civil szervezetet érdekel egyes menekültstátuszért folyamodó 

elutasított kérelme, de határozott elképzelés és vélemény egyik témában sincs.     

A szakértők, politikai döntéshozók vagy a közvélemény érdektelennek mutatkoznak a témában. Az érintett 

személyek száma valószínűleg túl alacsony, hogy elérje a döntéshozók ingerküszöbét. Meg kell azonban említeni, 

hogy a hallgatólagos, de liberális Magyar szakpolitika miatt ez a kérdés egyáltalán nem merülhet fel. További 

vizsgálódás tárgya lehetne, hogy túl az érintett személyek alacsony számán, mi az oka ennek a fajta liberális 

szakpolitikának.  
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idegenrendészeti hatóságnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak, valamint a Rendőrségnek is. Emellett 

fontos megemlíteni a migráció és a menekültügy területein tevékenykedő nemzetközi- és nem kormányzati 

szervezeteket is. Ilyen például többek között az ENSZ, a UNCHR, az ICMPD vagy sok civil szektorban működő 

szervezet is.  

 

Vízumpolitika 

ELMÉLETI KERET 

A vízumpolitikát illetően megkülönböztetünk illegális és legális migrációt. Illegális migrációnak nevezzük egyfelől 

azt, amikor a beutazó személy tudatosan megtéveszti a hatóságokat a vízumeljárás során. Mindemellett, 

amennyiben a hatóságok nem fogják el azt a személyt, aki illegálisan lép az ország területére, az is illegális 

migránsnak számít, akár megtévesztette a hatóságokat, akár nem. Másfelől azt, amikor a beutazó személy 

érvényes vízum birtokában, legálisan utazik be, de a vízum érvényességi idejénél tovább marad az adott 

országban. Legális migrációnak pedig azt nevezzük, mikor a beutazó személy a vízumpolitika minden feltételének 

megfelel, azokat betartja. 

A legálisan Magyarországon tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok több fajta státusz „birtokosai” is 

lehetnek. Ezek az eltérő státuszok különböző jogokkal és kötelezettségekkel járnak. 

 

GYAKORLATI KERET 

Az Nbtv. 5. § g) pontja értelmében az AH, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi a letelepedési engedélyt 

kérelmező, a menekült státuszt kérő, a magyar állampolgárságért, honosításért folyamodó, valamint a 

vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

Az AH a legális és az illegális migrációval kapcsolatos feladatok kezelését vállalja. A Magyarország és az Európai 

Unió tagállamaira veszélyt jelentő személyek beutazását megakadályozza. Az AH megfelelő működésének 

érdekében elengedhetetlen, hogy szoros együttműködést alakítson ki a magyarországi rendvédelmi, 

határrendészeti szervekkel, illetve a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal. 

Az EU-s szabályok merev rendelkezései nehézségeket és szűk mozgásteret biztosítanak a tagállamok számára a 

migrációs vízumpolitikát illetően. Magyarország egyrészről a schengeni biztonsági keretekkel összehangolva végzi 

vízumkiadásait, másrészről a magyar érdekeket szem előtt tartva bizonyos keretek között a vízumkötelezett 

személyek beutazását is elősegíti. 

A vízumkiadásban résztvevő hatóságok nehezen összeegyeztethető működése és nem megfelelő elemzési 

gyakorlata sok problémát szül, emellett növeli a vízumkiadással kapcsolatos visszaélések számát. A vízumpolitikai 

fejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések, a szervezetek közötti érdekellentétek miatt gyakran megreked.  
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Legális migráció 

 

Szabadon mozgás joga 

A hazai szabályozás szabad mozgást és tartózkodást biztosít mind az uniós állampolgároknak és azok harmadik 

országbeli családtagjainak, mind a magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjainak. Az uniós 

állampolgárok és családtagjaik számára biztosított kedvezőbb rendelkezések azonban a legális migrációs csatornák 

kihasználását eredményezik. A visszaélések lényeges aránya a szabad mozgás jogának megszerzésére irányul. A 

szabad mozgás és tartózkodás jogának megszerzésének két tipikus illegális módszere létezik. Egyrészt a 

névházasságok révén, melyek értelmében valótlan családi kapcsolatokat jelenítenek meg valósként, másrészt 

pedig valótlan teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok révén. Amennyiben harmadik országbeli állampolgár tesz 

nyilatkozatot magyar állampolgár gyermekre vonatkozóan, akkor az ez alapján apának tekintendő személy 

szerezhet tartózkodási jogot a szabad mozgás és tartózkodás jogára hivatkozva. A törvények szerint pedig, ha az 

apa magyar állampolgár, úgy egyrészt a valótlan tartalmú nyilatkozattal érintett gyermek születéstől fogva magyar 

állampolgárnak tekintendő, édesanyja pedig a szabad mozgás és tartózkodás jogára hivatkozhat.  

A Magyarországon – az európai uniós, illetve a schengeni csatlakozást követően – folyamatosan emelkedik azon 

vegyes házasságok száma, amelyek fiktív életközösségen alapulnak. Ezek az ún. „névházasságok” nemcsak 

Magyarországon, hanem az EU más tagállamaiban is gyakoriak. Elsősorban az afrikai, ázsiai és közel-keleti 

országokból származó személyek kísérelnek meg névházasságok kötésével vízumot, vagy tartózkodási engedélyt 

szerezni. Többségük az interneten keresztül olyan kapcsolat kialakítására törekszik, mely rövid időn belül 

házasságkötéshez vezet. E módszer szervezett formája is ismert, ha ezt közvetítők útján és a kiválasztott 

(jellemző módon hátrányos helyzetű) személynek anyagi ellenszolgáltatást felajánlva bonyolítják. A család 

egysége elvének biztosítása az Európai Unióban elsődleges jogelv, ezért rendkívül nehéz annak bizonyítása, hogy 

az ehhez szükséges feltételek valóságosak-e, a párkapcsolat kialakításának nincs-e mögöttes szándéka. A 

házasságkötéssel szerzett státusszal legalizálhatják tartózkodásukat a közösség területén, a megszerzett 

jogosultsággal az érintettek szabadabban utazhatnak az Európai Unió más tagállamaiba, ami azért veszélyes, mert 

bűnözői körökhöz tartozó, vagy szélsőséges tevékenységet folytató személyek is élhetnek ezzel a lehetőséggel, ez 

pedig fokozott biztonsági kockázatot jelenthet Magyarország, illetve az európai közösség számára.  

Az ügyek legteljesebb feltárása érdekében a nemzetközi együttműködés tehát elengedhetetlen a nyomozás 

sikerességéhez. 

 

Kék kártya 

Elsősorban munkavállalás céljából érkeznek hazánkba harmadik országbeli állampolgárok. A keresőtevékenységük 

megkezdéséhez munkavállalási engedély kérelmezésére van szükségük. Amennyiben ezt megkapják, úgy 

folyamodhatnak tartózkodási kérelem engedélyezésért/meghosszabításért. Jelenleg kizárólag magasan képzett 

munkavállalók kérelmezhetnek összevont engedélyt. Esetükben az Európai Unió Kék Kártyája kerül összevont 

kérelmezési engedély kiadására. A 2007. évi II. törvény 2. § f) szerint az „EU Kék Kártya” olyan tartózkodási 

engedély, amely magas szintű képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő 

tartózkodásra és egyúttal magas szintű képzettséget igénylő, a 20/C. §-ban meghatározott feltételek szerinti 
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munkavállalásra jogosítja. Meg kell felelnie a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes 

formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletnek, lehetővé téve így a 

tagállamok számára, hogy információkat közöljenek elsősorban azokra a feltételekre vonatkozóan, amelyek szerint 

az adott személy munkavállalását engedélyezték. 

Tehát az alacsony végzettségű személyeknek bonyolultabb procedúra a munkavállalás végett kérelmezett 

munkavállalási és tartózkodási engedély kézhez kapása. Így a hiába jó elképzelés a Kék Kártya, sajnos a 

gyakorlatban nagyon kevesen használják ki lehetőségeit.  

A saját cég működtetésére, illetve gazdasági társaság ügyvezetőjeként történő irányítására alapozott tartózkodási 

jog feltételeinek is fokozott és célzott ellenőrzésére van szükség annak érdekében, hogy e legális migrációs 

csatorna is valós és legális tartózkodási szándékkal érkezők számára legyen elérhető.  

Az elmúlt évek elemzései nagyjából egyetértenek abban, hogy a magyar munkaerőpiacon nem szignifikáns a 

külföldi munkaerő jelenléte. Bár léteznek a magyar munkaerő-piaci keresletekkel és hiányokkal kapcsolatos 

információk és statisztikák, a migrációban rejlő gazdasági és munkaerő-piaci előnyök nem jelennek meg a magyar 

migrációs gyakorlatban.  

 

Tanulmányi célú migráció 

Más jellegű és mértékű visszaélések mutatkoznak a különböző céllal érkező migránsok körében. Ebből kifolyólag az 

ellenőrzéseknek, a megelőzési taktikáknak, illetve a szankciórendszereknek is alkalmazkodni kell az eltérő 

tendenciákra.  

A tanulmányi célú migráció esetében jogi keretszabályozás kialakítása (pl. megfelelően kiépített és hiteles 

ügynöki/toborzó hálózat kialakítása szükséges, egységes felvételi követelmények az oktatás nyelve, az elvárt 

végzettség tekintetében), a felsőfokú oktatási intézményekkel való hatékony együttműködés kialakítása; 

egyeztetések, normarendszer felülvizsgálata. A tanulmányi célú migráció esetében fontos, hogy a felsőoktatási 

intézményt be kell vonni, érdekeltté kell tenni abban, hogy jelezzen mind a hallgató, mind az állam felé, ha a 

tanuló nem teljesíti a kötelezettségeit. A folyamatban kulcsfontosságú szerepe van a felsőoktatási 

intézményeknek, hiszen beavatkozásukkal csökkenthetik a visszaélések számát. Ez pedig magának az 

intézménynek is hasznos, hiszen érdekében áll a jó hírnév megőrzése, melyek a biztonságtudatosságának 

növelésével biztosíthat. Ezen intézményekkel való együttműködés révén tudnak az idegenrendészeti hatóságok is 

hatékonyan fellépni a visszaélések ellen. 

A visszaélések detektálását követően a hatékony fellépés érdekében szükséges továbbá a migrációs norma- és 

eljárási rendszer korszerűsítése, a migrációs joganyag koherenciájának javítása, a jogbiztonság megerősítése, 

beleértve a jogorvoslati rendszer alkalmassá tételét a minősített adatok befogadására. 
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Illegális migráció 

Azok a harmadik országbeli állampolgárok nevezhetőek illegális migránsoknak, akik a beutazás, vagy tartózkodás 

feltételeit nem elégítik ki. Magyarország Európai Uniós tagsága azt eredményezte, hogy más EU-s tagállamok 

vonzereje miatt tranzitországgá vált. Az EU-s vagy a schengeni térség külső határának védelme így hazánk 

feladata lett. A határszakasz ellenőrzése fokozott felelősséggel jár. Ez a felelősség folyamatos elemzést, 

rendvédelmi megközelítést igényel a kontroll szervezésben és az illegális migráció elleni fellépésben.  

„….A schengeni térségbe történı bejutás érdekében az illegális migránsok egyre változatosabb módszereket 

alkalmaznak az ellenırzési rendszerek kijátszására. Eszköztárukba tartozik a legális migrációs csatornákkal való 

visszaélés, így különösen a hamis vagy hamisított idegenrendészeti vagy munkavállalási okmányok használata; a 

fiktív üzleti tevékenység folytatása (cégalapítás, munkaerı-kölcsönzés); vagy hallgatói jogviszony igazolása 

céljából idegen nyelvő, tandíjas képzésekre való jelentkezés valódi tanulmányi célú tartózkodás nélkül. (…) 

Mindezek kiemelten és közvetlenül veszélyeztetik az állam, és más országok biztonságát, mivel a legális migrációs 

lehetıségekkel való visszaélés az ellenséges felderítı szolgálatok és terrorszervezetek egyik kedvelt behatolási 

technikája.” (Migrációs Stratégia 30.o.) 

Az illegális migrációt ma már meglehetősen sokszínű formát ölthet. Egyre gyakoribbá válik az az elkövetési forma, 

amikor a legális migráció keretein belül, a hatóságokat megtévesztve a migránsok szándékukat leplezve 

folyamodnak migrációs státuszokhoz. Így a tipikus, megszokott illegális migráció hagyományos formáin kívül, 

megjelent a legális migrációval történő visszaélés. 

Sokszor történt már olyan visszaélés, melynek értelmében valótlan családi kapcsolatokat jelöltek meg valósként, 

erre alapozva a szabad mozgás és tartózkodás jogosultságát. Ilyen visszaélés többek között például a 

névházasság, vagy a valótlan tartalmú teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat. 

A migrációs státuszokkal való visszaélés nem csupán Magyarország nemzetbiztonságára jelenthet veszélyt, hanem 

az Európai Unió köz- és nemzetbiztonságára is, hiszen a hazánkban megszerzett szabad mozgás tartózkodás jogát 

kihasználva gyakorlatilag az egész EU területén kifejtheti jogellenes tevékenységét.  

Azonban megnehezíti a határozott fellépést az illegális migráció ellen, hogy az eljáró hatóságok informatikai 

rendszereinincsenek összehangolva, így a migrációs eljárások különböző nyilvántartásokon alapulnak. Ezek az 

érintett hatóságok egy-egy státuszhoz is különböző adattárakat használnak, melyek fogalomrendszere nincs 

átfedésben.  

A migrációval kapcsolatos intézmények között nincs kellő információáramlás és kooperáció. A merev rendszerek 

általában rugalmatlanul reagálnak a változó körülményekre, így nem hatékony az őrizetbe vétel és a kitoloncolás 

felülvizsgálata sem. Nem működik egységes, hatékony összefogás sem az EU tagállamai között, sem a magyar 

hatóságok és intézmények között, melynek értelmében elősegítenék a harmadik országokkal való tárgyalásokat, 

annak érdekében, hogy visszafogadják saját állampolgáraikat.  

Részletes célkitűzések, támogató intézkedések: 

Az ellenőrzési és szankciórendszer hatékony alkalmazása, korszerűsítése, bővítése. 
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Embercsempészet 

Az embercsempész hálózatok kiemelkedően nagy szerepet játszanak az illegális migrációban. Az illegális 

migránsok jelentős aránya a nemzetközi embercsempész-hálózatok által érkezik Magyarországra. A magyarországi 

embercsempészettel elsősorban magyar, albán, koszovói, román, ukrán és moldáv állampolgárok foglalkoznak.  

Magyarországon három fő embercsempész-útvonal halad át. Napjainkban, a legnagyobb számban a Balkánon 

keresztül érkeznek migránsok az ország területére, de fontos megemlíteni az Oroszország és Ukrajna irányából, 

többnyire az ázsiai és afrikai országokból származó személyeket szállító migrációs csatornát, illetve a Románia 

felől a török és a moldáv állampolgárok tranzitálását biztosító útvonalat is. 

Az illegális migránsok körében továbbra is jelentős az afgán és a szerb (koszovói albán) állampolgárok száma. 

Többségük a magyar–szerb határszakaszon, nagyobb csoportokban érkezik az ország területére, majd egy 

részüket gépkocsival szállítják tovább Nyugat-Európa irányába. Az illegális határátlépés során elfogott személyek 

legnagyobb része menekültstátuszért folyamodik. 

 

Nemzetközi védelem 

Nemzetközi védelmet kérelmezők és a Magyarország által nemzetközi védelemben részesített személyek lehetnek 

menekültek, oltalmazottak és menedékesek. 

A magyar jogban a 2007. évi LXXX. törvény és a 301/2007. számú kormányrendelet rendelkezik a menedékjogról. 

A törvény szabályozza a menedékjog tartalmát, a menekültként, oltalmazottként, valamint menedékesként történő 

elismerés (a továbbiakban együtt: elismerés) feltételeit, továbbá az elismerésre, illetve annak visszavonására 

irányuló eljárást. A menekültügyi hatóság feladatait a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) látja el, 

amely 2000. január 1-i hatállyal a Menekültügyi és Migrációs Hivatal jogutódjaként jött létre. 

Az elmúlt években megváltozott a nemzetközi védelmet kérelmezők száma és összetétele. A ’90-es években 

kezdődő dél-szláv háborúk eredményeként tízezrek menekültek Magyarországra. 2006-tól a Balkánról érkezők 

száma jelentősen visszaesett, azonban lényegesen megnőtt sok más kibocsátó országok migránsainak száma 

hazánkban. Ilyen kibocsátó ország volt Vietnám, Kína vagy Szerbia. Napjainkban a Közel-Keletről érkeznek nagy 

arányban, leginkább Afganisztánból, Pakisztánból és legújabban, a legnagyobb arányban Szíriából. 

A magas mértékű migráció kihívás elé állította hazánk jogalkotási, jogalkalmazási és befogadási 

intézményrendszereit. 

A Közös Menekültügyi Rendszer célja, hogy az EU nemzetközi védelme megmaradjon. A célhoz szükséges 

legutóbbi jogalkotás 2013 első felében történt, így azóta annak gyakorlata és jogalkalmazása zajlik napjainkban. 

Azonban a kidolgozott rendszer sokszor rugalmatlan, a megváltozott körülményekhez nehezen igazodik, így egyes 

esetekben alkalmatlan lehet a migrációs folyamatok kezelésére.  

Évente átlagosan 50 különböző ország állampolgárai folyamodnak menedékkérelemért hazánkban. Ennek 

értelmében más bánásmódban részesítést érdemelnek azok az állampolgárok, akik válsághelyzetből, vagy 

konfliktuszónából érkeztek, és azok, akik biztonságos országokból érkeztek a rendszerrel való visszaélés céljából. 
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Az említett vegyes összetételű migráció legnagyobb hazánk elé állított kihívása, hogy hatékonyan és pontosan 

kezelje azokat, akik nemzetközi védelemre szorulnak, kiszűrve a gazdasági menekülteket.  

A hatósági eljárások korrekt lefolyása érdekében fontos a menekülési történetek részletes megismerése. A 

történetek összehasonlítása, rangsorolása azonban nehéz feladat, melynek értékelése szubjektív. Mivel nincs egy 

egységes kidolgozott rendszer a menedékkérők helyzetének pontos csoportosítására, ezért sokszor az adott 

hatóságokon múlik a menedékkérők kedvező, vagy kedvezőtlen elbírálása. A megfelelő tolmácsolás ezekben a 

folyamatokban kulcsfontosságú lehet, azonban sokszor mégis ez okozza a legnagyobb nehézséget. A menekültek 

egy aránya nem beszél anyanyelvén kívül más nyelvet, így a kommunikáció súlyos akadályokba ütközhet.  

A 2007 menekültekről szóló jogszabály rendelkezéseit a különleges bánásmódot igénylő személyek 

vonatkozásában a helyzetükből fakadó sajátos szükségleteik figyelembevételével kell alkalmazni. A különleges 

bánásmódot igénylők körébe tartozó kísérő nélküli kiskorú menedékkérők elhelyezése sokáig problémát jelentett, 

azonban 2011-től gyermekvédelmi szervezet biztosítja teljes körű ellátásukat. 

Sokan visszaélnek a menedékjogi kérelmekkel időhúzás céljából. Az előterjesztett menedékjogi kérelmek döntően 

az illetve a továbbjutás megszervezését biztosító időhúzást célozták meg. 

 

Ebből Ebbe A nemzeti hatóságokat a harmadik 

országbeli állampolgárok 

státuszváltozásának kidolgozát és 

gyakorlatát érintő kihívások  

 

A kérelmezőt bármely szakaszban 

érintő kihívások  

    

    

    

 

 

4.2 szakasz: Jó gyakorlatok és tanulságok 

A magyar jogrendszerben nincsen direkt törvényi szabályozása a migrációs státuszok változtatásának 

könnyítésére (illetve nehezítésére). Gyakorlatilag az egyes státuszokat már az országban tartózkodva 

ugyanazon rendelkezések alapján lehet megszerezni akárcsak külföldről, igaz önmagában ez a tény már 

jelentős könnyítés, hiszen így a kérelmezőknek nem kell elhagyniuk az országot az esetleges 

státusváltoztatásaikhoz. A jó gyakorlatok kapcsán azt tudjuk bemutatni, hogy a magyar állam milyen indirekt 

eszközökkel járul hozzá mégis az egyes típusú státuszváltásokhoz illetve milyen törekvések és célok, 

stratégiák szabják meg ezeket az eszközöket. 
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Az Európai Unió Integrációs Alapjának 2007-2013 évek közötti allokációi terhére több olyan projekt került 

támogatásra, melyek közvetve hozzájárultak a harmadik országbeli állampolgárok státuszainak 

megváltoztatásához.  

2010-ig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, majd utána a Belügyminisztérium által kezelt pályázatok 

alapjául szolgáló dokumentum a Tanács 2007/435/EK határozata (2007. június 25.) a „Szolidaritás és 

migrációs áramlatok igazgatása” általános program keretében a 2007 – 2013 -as időszakra a harmadik 

országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról.  

A Belügyi Alapok cím alatt működő Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra az alábbi jogszabályok 

szerint állt fel és működik: 

A 2014-2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 

- A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM 

rendelet 

- A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM 

utasítás 

- Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM utasítás 

Az Alap személyi hatálya alá harmadik országok azon állampolgárai tartoznak, akik három hónapot meghaladó 

tartózkodási jogcímmel rendelkeznek, és jogszerűen tartózkodnak a Magyarország területén (ideértve a 

befogadottakat is), valamint egyes esetekben azok, akik a három hónapot meghaladó tartózkodás szándékával 

tartózkodnak jogszerűen hazánkban.  

 

A következő két évben 800-1000 migránst bevonását támogatják az alábbi tevékenységekbe, melyek közvetve 

aktívan segítik a bármilyen más céllal (jellemzően tanulási céllal, vagy családi okokból) tartózkodók 

munkaerőpiaci aktivizálódását, ezen keresztül a majdani migrációs státuszok változásának pont az ilyen 

programok lesznek az okai.   

A munkaprogram teljesülésének elősegítése érdekében az értékelés során előnyt élveznek az esetlegesen 

felmerülő, az adott tevékenységi körbe tartozó egyéni ötletek mellett az alábbi példatevékenységek közül 

legalább egyet megvalósító projekttervek: 

információk gyűjtése és elemzése, szükségletfelmérések készítése, illetve azok alapján szakpolitikai 

javaslatok megfogalmazása a harmadik országbeli állampolgárok vállalkozási tevékenységével kapcsolatban; 

a vállalkozási készségek fejlesztését célzó képzési, illetve tréning programok  

kidolgozása, minősíttetése és működtetése; 

vállalkozásaik beindítását segítő szolgáltatások – pl. jogi tanácsadás, arculatépítés, üzleti tanácsadás, stb. – 

nyújtása; 
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migráns vállalkozói hálózat kialakítása és működtetése; 

a sérülékeny csoportok részvételét segítő kiegészítő szolgáltatások biztosítása, különös tekintettel a nők 

részvételének gyermekmegőrzéssel történő segítésére; 

információk gyűjtése és elemzése, szükségletfelmérések készítése, illetve azok alapján szakpolitikai 

javaslatok megfogalmazása a magyar felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli állampolgárok 

integrációjával kapcsolatban; 

általános magyar nyelvi képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése, illetve képzési programok 

megvalósítása a magyar felsőoktatásban tanuló harmadik országbeli állampolgárok számára; 

magyar nyelvi képzéshez kapcsolódó tananyag, oktatási segédanyag kidolgozása, alkalmazása, 

továbbfejlesztése, terjesztése; 

munkatapasztalat-szerző programok –pl. gyakornoki programok. önkéntes tevékenységek, stb. kidolgozása 

és megvalósítása; 

a munkaerőpiacra való belépést, illetve a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szolgáltatások  

munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi 

(térségi) foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés – előkészítése és működtetése; 

a felsőoktatási intézménybe történő beilleszkedést segítő speciális tanácsadó, személyes tanácsadói 

(mentor) szolgáltatások nyújtása; 

migráns-specifikus interkulturális képzési programok kidolgozása, előzetes minősíttetése és képzési 

programok megvalósítása; 

képzési, szolgáltatási tevékenységhez szükséges tolmácsolás, fordítás biztosítása 

az alapfokú végzettség megszerzésére irányuló képzési programok kidolgozása, minősíttetése és 

megvalósítása az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőtt harmadik országbeli állampolgárok 

számára 

az érettségi megszerzésére irányuló képzési programok kidolgozása, minősíttetése és megvalósítása 

középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőtt harmadik országbeli állampolgárok számára; 

a munkaerőpiacra való belépéshez szükséges, illetve a munkaerő-piaci integrációt elősegítő tudás, képesség 

és kompetencia feltérképezését, megszerzését vagy továbbfejlesztését elősegítő programok kidolgozása és 

megvalósítása; 

a munkaerőpiacra való belépést, illetve a munkaerő-piaci beilleszkedést segítő szolgáltatások  

munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi 

(térségi) foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés  

előkészítése és működtetése; 

munkatapasztalat-szerző programok –pl. gyakornoki programok, önkéntes tevékenységek, stb. –
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kidolgozása és megvalósítása; 

a harmadik országbeli bevándorlók EU-n kívül szerzett szakmai képesítéseinek elismerésére szolgáló 

megfelelő mechanizmusok támogatása; 

a sérülékeny csoportok részvételét segítő kiegészítő szolgáltatások biztosítása, különös tekintettel a nők 

részvételének gyermekmegőrzéssel történő segítésére; 

Fontos kormányzati dokumentum az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és 

az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs 

Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiai tervdokumentum. A bevezetőjében felsorolt stratégiai pontok között 

első helyen álló így rendelkezik: „egyrészt támogatja a legális migráció minden formáját, jogi eszközei révén 

lehetőséget biztosít a huzamos idejű tartózkodásra, a letelepedésre, a magyar állampolgárság megszerzésére 

(honosításra). Ez utóbbi körben külön figyelmet fordít a magyar diaszpórához tartozó személyek (mint 

privilegizált személyi kör) egyszerűsített honosítására az ilyen eljárást kezdeményezők lakóhelyüktől történő 

elszakadása kötelezettségének mellőzésével; (mozgás szabadságának biztosítása)” 

 

A stratégia (…) hazánk nemzeti érdekeinek, értékeinek, céljainak markáns megfogalmazásával átfogóan 

meghatározza a belépési, befogadási, nemzetközi védelmi, integrációs és visszatérési politika cselekvési 

nyomvonalát, a kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközrendszert (…). Meghatározza a migráció 

pozitív és negatív hatásaiból adódó feladatokat, lehetőséget teremtve a nemzetgazdasági, demográfiai, 

társadalmi előnyök kihasználására.  

Olyan stratégiaként szolgál, mely megalapozza a hosszú távon követendő migrációs lépéseket, kijelöli az ezzel 

összefüggő kormányszintű, illetve szakágazatok által lehetségesnek ítélt főbb beavatkozási irányokat, a 

migrációs folyamatok hatékony kezelésének komplex eszközrendszerét, a szükséges fejlesztési területek 

prioritásait. 

Bár jogszabályi szinten nem találtuk nyomát annak, hogy az országban tartózkodó migránsok státuszainak 

változását könnyebb vagy nehezebb lenne intézni mint normál esetben, a gyakorlat azt mutatja és a Migrációs 

Stratégia is arról tanúskodik, hogy vannak esetek és helyzetek melyek vagy privilegizáltak és kifejezetten 

támogatandónak tartottak, vagy az állam által nem kívánt folyamatok különösen szigorú eljárást vonnak 

maguk után. 

Az állam ösztönözni és legális úton támogatni is kíván migrációt, a legális migránsok közül a munkavállalók, a 

családegyesítési céllal vándorlók, a tartósan letelepedni szándékozók, az ösztönzött vándorlók – vállalkozók, 

üzletemberek, turisták, diákok, sportolók, tudósok, valamint a kultúra és a művészetek képviselőinek – 

csoportjai egyaránt megtalálhatók Magyarországon. 

A státusz váltásra jó példa munkavállalási engedély megszerzése, melyet külföldről intézni igen körülményes, 

költséges lenne, hiszen állást találni, interjún megjelenni, szerződést kötni jellemzően személyesen szoktak a 

felek, így a leendő kliensek más úton, főleg turistaként lépnek be az országba, ahogy erről a Migrációs 

Stratégia is ír: 
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Ezt támasztja alá a Stratégia is: 

„A vízumpolitika és a vízumkiadás a migrációs politika első elemét jelenti. Ahhoz ugyanis, hogy egy harmadik 

országbeli állampolgár legálisan hosszabb ideig tartózkodjon Magyarországon és munkát vállaljon, esetleg 

vállalkozásba kezdjen, szükséges lehet egy ezt megelőző rövidebb idejű beutazás, amikor állásinterjún vesz 

részt, feltérképezi az üzleti lehetőségeket. Ezt ma jellemzően turizmus céljából kiállított schengeni (C-típusú) 

vízummal belépve teszik meg annak ellenére, hogy a beutazás tényleges, valós célja nem a turizmus.” Így 

válik a turistából munkavállaló.  

Az ösztönözni kívánt migránsokat már elő-turista állapotukban is odafigyeléssel várja Magyarország. A 

Migrációs Stratégia szerint „bár évről-évre növekedik a turizmus céljából hazánkba beutazók száma, (…), 

jóllehet a turizmussal nemcsak egy adott ország kultúrájának megismerése érhető el, hanem más távolabbi 

célok tekintetében (tanulás, munkavállalás, befektetés stb.) is vonzóvá tehet minket. A vízumkiállítás sok 

esetben megalapozza egy külföldi állampolgár első benyomásait, képét Magyarországról, kiemelten fontos 

tehát, hogy a vízumkérelmek elbírálása ügyfélbarát, transzparens és korszerű eljárással és környezetben, 

magasan képzett és felkészült konzuli tisztviselők és vízumügyintézők által valósuljon meg, ezáltal járulva 

hozzá hazánknak az Európán kívüli gazdasági és kulturális kapcsolatai erősítéséhez.”  

A vízumpolitika amúgy is Magyarország legmeghatározóbb eszköze a migráció kezelésére és szabályozására. 

Fontos eleme a könnyített eljárásrend alkalmazása a jóhiszemű utazókkal szemben. A nem Európa Uniós 

tagállam Ukrajna és Szerbia szerepel kiemelt helyen ezen a területen, ugyanis „Magyarország számára a 

vízumpolitika tekintetében prioritás, hogy az Ukrajnában és Szerbiában élő magyar kisebbség tagjai 

vízummentesen léphessenek az anyaország területére. Szerbia állampolgárai jelenleg vízummentesen léphetik 

át a határt, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy középtávon se szülessen olyan európai uniós 

döntés, amely – akár ideiglenesen – vízumkötelezettséget vezetne be Szerbia esetében.” fektették le a 

Migrációs Stratégiában. 

Magyarországnak fontos lenne, hogy az amúgy legálisan ideutazó illetve tartózkodó minőségi tudást vagy 

vállalkozói lehetőségeket hozó migránsokat hozzásegíteni a megfelelő migrációs státuszok megszerzéséhez. Ez 

egyes esetekben akár keresztirányú mozgásokat is eredményezhet. A Migrációs Stratégia erről a következőket 

írja: 

„Nemzetgazdasági, valamint demográfiai indokokból is szükséges élénkíteni az országba gazdasági céllal, 

keresőtevékenység folytatásával, valamint tudásalapú migráció érdekében beutazók körét és számát (…). 

Szükséges a migráció gazdaságfejlesztési lehetőséget hatékonyabban kihasználni azáltal, hogy olyan harmadik 

országbeli migránsokat fogadunk, akik hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez befektetéseik, 

munkahelyteremtő beruházásaik révén.”  

Fontos a munkaerőhiányt is ellensúlyozni, melyet a kivándorló magyar állampolgárok hagynak maguk után. Ez 

főként a szakképzett és szakképzetlen fizikai, valamint a felsőfokú szellemi munkaköröket érinti, ezekben a 

szegmensekben mutat növekvő tendenciát az egyes munkaerőpiaci szektorokban fellépő tartós hiány.  

„A hazai munkaerőpiac élénkítése érdekében a keresőtevékenység folytatása céljából érkezők motiválása 

elsősorban a foglalkoztatási szabályok egyszerűsítésén, könnyítésén keresztül, és ennek támogatása 
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érdekében a külföldiekre vonatkozó beutazási és tartózkodási szabályok folyamatos – mindig az aktuális 

munkaerőpiaci helyzethez mért – felülvizsgálata és átalakítása révén biztosítható.” – állítja a Migrációs 

Stratégia munkaerőpiaccal foglalkozó fejezete. 

A vállalaton belül áthelyezett menedzserek és szakértők, valamint a szezonális munkavállalók tekintetében 

kívánnak uniós szinten harmonizált szabályokat létrehozni a Európai Uniós jogalkotói. Az uniós jogalkotás 

tehát figyelmet fordít egyrészt a magasan képzett, illetve az Unió és a tagállamok versenyképessége 

szempontjából fontos migránsok bevonzására kedvezőbb szabályrendszer létrehozásával. Másrészt az 

alacsonyan képzett vagy képzetlen munkaerő jelenléte miatt is szükségesnek tartja uniós szinten harmonizált 

szabályok létrehozását az illegális migráció visszaszorítása és a migránsok jogvédelme érdekében. De ezen 

szabályok és jogalkotói munka még ezidáig nem eredményezett érdemi változásokat a magyarországi 

gyakorlatban. 

A migrációs célokat elemezve magas számban találunk olyanokat, akik családtagjaikat követve utaznak 

Magyarországra és szeretnének itt tevékenységet folytatni (leggyakrabban munkát vállalni vagy tanulni). Erre 

a magyar kormányzat szerinti álláspont, hogy a „hazánkat tartózkodási helyükként választó harmadik 

országbeli állampolgárok nagy hányada továbbra is családtagjaival együtt érkezik majd. A családegyesítés elé 

továbbra sem indokolt jelentős akadályokat gördíteni, mivel az hozzájárul az adott migráns sikeres 

integrációjához. Figyelmet kíván fordítani az Unió is a családegyesítés hatékony megvalósíthatóságára, így a 

családegyesítési jogról szóló 2003/86/EK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó kézikönyv kidolgozása van 

folyamatban, amelyet szükséges a jövőben a gyakorlati jogalkalmazás során figyelembe venni.” 

 

Az ún. tudásalapú migráció fontos eleme a magyar stratégiának. Bár ez európai szinten is megjelenik: „a 

harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve 

önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló 2004/114/EK tanácsi irányelv és a 

harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából 

való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló 2005/71/EK tanácsi irányelv együttes módosítását célzó 

irányelvtervezetet 2013. első negyedévében mutatta be a Bizottság, amelynek hatása lehet a stratégiában 

foglalt célokra, intézkedésekre.” Mindezektől független célként is megjelöli a Migrációs Stratégia a jól képzett 

migránsok státuszainak megkönnyítését, az ilyen típusú migráció bevonzását, azaz a tanulmányi és kutatási 

céllal hazánkba érkezők beutazásának és tartózkodásának fokozott lehetővé tételét, valamint az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és az oktatási intézmények bevonásával hatékony toborzási/kiválasztási rendszer 

létrehozását, és működtetését. 

A másik kiemelt cél a legális migráció részeként, hogy Magyarország továbbá eddig is ösztönző szabályozást 

igyekezett nyújtani a családegyesítés megvalósítására annak érdekében, hogy a családi egység, mint érték 

hozzájárulhasson a hazánkba érkező külföldiek jólétéhez és hatékonyabb integrációjához is. Indokoltnak 

tartjuk mindezek alapján a családegyesítésre vonatkozó kedvező szabályozás és gyakorlat fenntartását. 

Az Európai Unióban, így Magyarországon is kiemelt szerepet szántak a Kék Kártyának, mely a jó gyakorlatok 

közül kiemelkedik. 
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A 2007. évi II. törvény 2. § f) szerint az „EU Kék Kártya” olyan tartózkodási engedély, amely magas szintű 

képzettséggel rendelkező birtokosát valamely tagállam területén történő tartózkodásra és egyúttal magas 

szintű képzettséget igénylő, a 20/C. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavállalásra jogosítja. 

Az Európai Unió Tanácsa, tekintettel a Bizottság javaslatára, és az Európai Parlament véleményére, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, a Régiók Bizottságával folytatott 

konzultációt illetően irányelvet fogalmazott meg, és fogadott el a harmadik országbeli állampolgárok magas 

szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről. Az 

irányelv 2009.06.19-én lépett hatályba. Az irányelv vonzóvá kívánta tenni az államokat a magasan képzett, 

harmadik országbeli munkavállalóknak, ezzel egyszerre csökkentve a kivándorlásból adódó veszteségeit, 

kompenzálva más, EU-n kívüli államok „agyelszívó” hatását, illetve, a lisszaboni stratégia keretein belül, 

növelve a közösség versenyképességét. 

A Kék Kártyára jogosultak köre: 

A harmadik országbeli állampolgárok a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT-

állampolgár, illetve az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) 

kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek. 

A tagállamok hatáskörében maradt a nemzeti célú tartózkodási engedélyek fenntartása, illetve újak kiadása. 

Továbbá a tagállamok arra vonatkozó jogát sem érinti, hogy meghatározzák, hogy harmadik országok hány 

olyan állampolgárát engedik be területükre, akik magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából 

érkeznek. Ez a jog azokra a harmadik országbeli állampolgárokra is vonatkozik, akik más indokból, például 

anyagi haszonszerzés, vagyis ellenérték fejében végzett gazdasági tevékenység folytatása céljából kívánnak a 

tagállam, így Magyarország területén maradni. A tagállam meghatározhatja, hogy például azok a hallgatók, 

akik befejezték tanulmányaikat, vagy kutatók, cserediákok, javadalmazás nélküli gyakorlatot, vagy önkéntes 

szolgálatot végző jelentkezők közül, akik egyébként a közösségi vagy nemzeti jog alapján nem jogosultak a 

tagállam munkaerőpiacához való teljes körű hozzáférésre, hányat fogad be. 

 Itt hivatkozni lehet az ISCED (az oktatás nemzetközi osztályozási rendszere) 1997 5a. és 6. szintjére. 

Harmadik országbeli állampolgár másik tagállamban megszerzett szakmai képesítését ugyanúgy kell elismerni, 

mint az uniós polgárok esetében. Továbbá a harmadik országban megszerzett képesítéseket a szakmai 

képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

megfelelően kell figyelembe venni. 

Az irányelv a családtagok számára kibocsátható tartózkodási engedélyekről is rendelkezik. A családegyesítésre 

és a házastárs munkához jutására vonatkozó előnyös feltételek ennek a harmadik országbeli magasan képzett 

munkaerő vonzására irányuló irányelvnek az alapvető elemét képezik. A rendelkezés lehetővé teszi a 

2003/86/EK tanácsi irányelvben meghatározott családegyesítési jogról szóló tanácsi irányelvtől való különleges 

eltérést. Emellett fenntartja a tagállamok jogát arra, hogy az EU kék kártya birtokosainak családtagjai számára 

beilleszkedési feltételeket és intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, ideértve a nyelvtanulást is. 

Meg kell felelnie a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának 

megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletnek, lehetővé téve így a tagállamok 
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számára, hogy információkat közöljenek elsősorban azokra a feltételekre vonatkozóan, amelyek szerint az 

adott személy munkavállalását engedélyezték. 

Ahhoz, hogy egyáltalán az EU területére léphessen, fel kell mutatnia a) egy munkaszerződést vagy kötelező 

érvényű állásajánlatot olyan bérrel, amely az érintett tagállamban a bruttó éves átlagbér legalább 

másfélszerese (bizonyos szakmákban, amelyekben nagy szükség van a harmadik országbeli munkavállalókra, 

a tagállamok annak 1,2-szeresére is csökkenthetik a bérküszöböt). Továbbá b) érvényes úti okmányt és 

érvényes tartózkodási engedélyt vagy huzamos tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot kell felmutatnia, c) 

betegbiztosítás igazolását, d) szabályozott szakmák esetében olyan dokumentumokat, amelyekkel igazolja, 

hogy eleget tesz a jogi feltételeknek, illetve nem szabályozott szakmák esetében a megfelelő felsőfokú 

szakmai képesítést tanúsító okiratokat. 

Biztonsági elvárásoknak is meg kell felelnie: a kérelmező a tagállam tekintetében nem veszélyeztetheti a 

közrendet. Megkövetelhető, hogy a kérelmező megadja tagállambeli címét. A kérelem előterjesztésekor a 

hatóság előtt személyesen meg kell jelenni, kivéve, ha a külföldi megjelenésre egészségügyi állapota miatt 

képtelen. 

Milyen a Kék Kártya kiállítási eljárásának menete, és mikor vonhatják vissza? 

A tagállamok jogában áll eldönteni, hogy az európai uniós „kék kártyát” a harmadik országbeli állampolgár 

és/vagy a munkáltatója kérelmezi-e. Amennyiben a pályázó a fenti feltételeket teljesíti és a nemzeti hatóságok 

engedélyezik a tartózkodást, európai uniós „kék kártyát” állítanak ki a részére, amely egységes, egy és négy 

év közötti időtartamig érvényes. A kérelmet annak benyújtását követő 90 napon belül elfogadják vagy 

elutasítják. Amennyiben a kérelemnek helyet adnak, a pályázó minden könnyítést megkap a szükséges 

vízumok megszerzéséhez. 

A harmadik országbeli állampolgárok és családjaik a) a kártyát kiállító tagállam területére beutazhatnak, 

ismételten beutazhatnak, és ott tartózkodhatnak, valamint átutazhatnak más tagállamok területén, b) 

dolgozhatnak az érintett ágazatban, c) állampolgárokkal egyenlő bánásmódot élvezhetnek például a 

munkavégzés feltételeit, a szociális biztonságot, nyugdíjakat, az oklevelek elismerését, oktatást és 

szakképzést illetően.  

Emellett két évig tartó jogszerű foglalkoztatást követően az állampolgárokkal egyenlő bánásmódban 

részesülhetnek bármilyen, magas szintű képzettséget igénylő munkavállalásra vonatkozóan. 18 hónapos 

jogszerű tartózkodást követően magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából másik tagországba 

költözhetnek (a tagállam által a nem állampolgárok számára kiadható engedélyekre vonatkozó korlátozások 

figyelembevételével). 

Noha szabadon beutazhatnak egy második tagállam területére és tartózkodhat ott, az érkezésüktől számított 

egy hónapon belül tájékoztatniuk kell az ottani hatóságokat. A második tagállam határozhat úgy, hogy a 

kérelmének kedvező elbírálásáig nem engedi a harmadik országbeli állampolgár számára a munkavégzést. A 

kérelem azonban már akkor is benyújtható a második tagállam hatóságaihoz, amikor az európai uniós „kék 

kártya” birtokosa még az első tagállamban tartózkodik és dolgozik. 
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5. szakasz: Következtetések 

A 2. szakaszban, az elismerés feltételeiben a tanulmány ismerteti a lehetséges tartózkodási kategóriát. Az egyes 

kategóriák definícióját is megmutatja. A tanulmányban felsorolt kategóriákon túl további státuszok is feljegyzésre 

kerülnek: egyéb célú tartózkodási engedély, humanitárius alapú tartózkodási engedély, Magyarország Kormánya 

és más országok között az ideiglenesen munkát vállalókat érintő megállapodások, látogatási célú tartózkodási 

engedély, hontalanként való elismerés, önkéntes tevékenységek, gyógykezelés célú, hivatalos tartózkodási 

engedély. Ezeket az osztályokat csupán megemlítjük, de nem kerülnek bemutatásra. 

A meghatározások a tanulmány folytatásának az alapját jelentik. Hogy tiszta képet kapjunk a kategóriákról, a 

tanulmány az említett státuszok elismerési feltételeit is megmutatja. Megjegyzendő, az oszlopok nem elegendőek, 

hogy a részleteket pontosan bemutassák. E módon a tanulmány egy egyszerű magyarázattal szolgált, de az 

eljárás nehézségeit mutató valós kép kialakításához több esettanulmány elkészítése is szükséges. 

A 3. szakaszban, a tagállam területén belüli státuszváltozás nemzeti jogi környezetében, a tanulmány bemutatja a 

lehetséges státusz változásokat. Ez a szakasz képzi a tanulmány gerincét. Az aktuális jogi háttér, és az előnyök/ 

hátrányok is megtalálhatóak ebben a részben. Megjegyzendő, a jogi háttér és a gyakorlati tapasztalatok nagyon 

sokrétűek és összetettek, ezért a tanulmány csupán leegyszerűsített példákat mutat be a táblázatokban. Érdemes 

lenne minden státusz változás kapcsán egy-egy esettanulmányt készíteni, mert vannak olyan váltások, melyek 

jogilag lehetségesek, de a gyakorlatban nincs értelmük. Szintén megjegyzendő, hogy a jogok csökkentett vagy 

megerősített volta sem mindig egyértelmű. A tanulmány célja, hogy kiemelje a gyakorlati elemeket az 

összehasonlítás során.  

A 4. szakaszban a nemrég hatályba lépett migrációval kapcsolatos törvények azt bizonyítják, hogy a hazai 

migrációs intézkedések jelentős fejlődésen mentek keresztül. A migránsok integrációja, teljes körű elfogadása és 

beilleszkedése sajnos sokszor sikertelen és sok nehézséggel jár együtt. 

A migrációs státusz váltás feltételei különbözőek lehetnek. Sok státusz megszerzésének követelménye az állandó 

bejelentett lakhely, az állandó munka, vagy a biztos anyagi háttér. Ezt nem minden esetben tudják a harmadik 

országból érkezők biztosítani az államnak, ezért kiskapukhoz folyamodnak. Vízumokkal való visszaélés, az 

okmányhamisítás mellett a fiktív üzleti tevékenység folytatása (cégalapítás, munkaerő-kölcsönzés), a nem valós 

élettársi közösség létrehozása, valamint hamis munkavállalási engedély alkalmazása. Általában ügyük gyorsabb és 

pozitív elbírálását kívánták elérni a hatóságoknál. Sok, a harmadik országokból érkező migráns képtelen 

bekapcsolódni az európai vérkeringésbe, mert nem beszéli a befogadó ország nyelvét. A migrációs jelenség 

gyakoriságát kihasználva nő az arra épülő emberkereskedelem, embercsempészet, a nemzetközi szervezett 

bűnözés. 

Az Európai Unió illegális migrációs terhelésének enyhítése érdekében egy szorosabb, komolyabb és jobban 

szervezett nemzetközi programra volna szükség, mely jelentős lépéseket tehetne az illegális migrációs potenciál 

felderítésére, annak csökkentésére. Ehhez arra van szükség, hogy a különböző migrációval kapcsolatos 

szervezetek, intézmények dinamikusan és könnyen együtt tudjanak működni.  

A menekültek védelmének elsőbbsége mellett vitathatatlan az állam biztonsági igényei szavatolásának 

szükségessége is. Mindezen célok elérése érdekében szükséges megvizsgálni az illegális migrációhoz kapcsolódó 
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köz- és nemzetbiztonsági kockázatok mértékét, tendenciáit, valamint kutatásokat indítani az illegális migráció és a 

menekültügy kapcsolatának egyéb aspektusainak feltárása céljából 

 

Jó gyakorlatként az integrációs törekvéseket mutattuk be, külön kiemelve az EU Integrációs Alapjának (illetve 

most már a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap) által támogatott tevékenységeket, melyekből sok 

közvetve járul hozzá a migránsok legális státuszváltásaihoz valamint hosszú távú beilleszkedésükhöz. Itt írtunk 

továbbá a Migrációs Stratégia által bemutatott célkitűzésekről, melyek Magyarország elképzeléseit mutatják be a 

támogatandó migrációról. Végezetül a Kék Kártya programról ejtettünk szót, mint az egyik legmarkánsabb példája 

a tudásalapú migráció erősítésének, annak is a jó gyakolatok között volt a helye.  
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1. Melléklet: Statitsztikák 

A1 táblázat:  Nemzetközi védelmet kérők (2010-2014)18 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Austria      

Belgium      

Bulgaria      

Magyarország 2104 1693 2157 18900 42777 

Forrás: Eurostat (migr_asyappctza), 

                                       
18 Szolgáltató tölti ki a EUROSTAT-ban lévő adatok alapján. A tagállamok részéről csak akkor elvárt adatok közlése,ha 

azok frisebbek a EUROSTAT-ban szereplőnél.  
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A2 Táblázat: Az összes érvényes tartózkodási engedély december 31-én (2010-2014)  

Év Ok AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU I

E 

IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK NO 

2010 Összesen             161

0 

               

Családi 

okokból 

            298                

Oktatási 

okokból 

            526                

Keresőtev

ékenységi 

okból 

            165                

2011 Összesen             133

6 

               

Családi 

okokból 

            240                

Oktatási 

okokból 

            403                

Keresőtev

ékenységi 

okból 

            174                

2012 Összesen             120

8 
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Év Ok AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU I

E 

IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK NO 

Családi 

okokból 

            245                

Oktatási 

okokból 

            403                

Keresőtev

ékenységi 

okból 

            142                

2013 Összesen             829                

Családi 

okokból 

            136                

Oktatási 

okokból 

            270                

Keresőtev

ékenységi 

okokból 

            112                

2014 Összesen             103

6 

               

Családi 

okokból 

            169                

Oktatási             321                
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Év Ok AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU I

E 

IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK NO 

okokból 

Keresőtev

ékenységi 

okokból 

            135                

Forrás: Eurostat (migr_resvalid), 
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A3. táblázat: Kiadott EU Kék Kértyák 

(Tag) Állam 2010 2011 2012 2013 2014 

Austria      

Belgium      

Bulgaria      

Magyarország N/A19 2 1 4 8 

Forrás: Eurostat (migr_resbc1), hozzáférés  2015.12.01 10:06:32 a BÁH statisztikáival korrigálva 

A4. Táblázat: Képzett vagy magasan képzett nemzeti munkavállalói vízum (2010-2014) 

(Tag) Állam 2010 2011 2012 2013 2014 

      

Forrás

                                       

19 A Kék Kártya Irányelv 2011. augusztus 1-jén került átültetésre. . 



90 90 

 

A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai 

államok vonatkozó szabályozási és gyakorlati (keret)rendszeréről 

Page 90 of 101 

 

A5. Táblázat: Támogatott és védelmezett emberkereskedelem 

áldozatainak teljes száma (azonosított és feltételezett):  2004/81-es 

Direktívára alapozott tartózkodási engedély, valamint további 

tartózkodási engedélyek (2010-2012) 

(Member) State 2010 2011 2012 

Austria    

Belgium    

Bulgaria    

Magyarország NI NI NI 

Forrás: Eurostat (2015) Emberkereskedelem áldozatai, Table  A12:  Támogatott 

és védelmezett emberkereskedelem áldozatainak teljes száma (azonosított és 

feltételezett):  2004/81-es Direktívára alapozott tartózkodási engedély, valamint 

további tartózkodási engedélyek (2010-2012) 
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Table A6: Change of immigration status permits by reason (2010-2014) 

É
v
 

Ebből: Ebbe: 

AT BE BG CY CZ DE EE EL ES FI FR HR HU20 I

E 

IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK NO 

2
0
1
0
 

Családi 

együttélés 

Oktatás             34                

Keresőtevékenység             221                

Oktatás 
Családi együttélés             17                

Keresőtevékenység             260                

Keresőtevéken

yég 

Családi együttélés             95                

Oktatás             13                

2
0
1
1
 

Családi 

együttélés 

Oktatás             21                

Keresőtevékenyég             181                

Oktatás 
Családi együttélés             15                

Keresőtevékenyég             194                

Keresőtevéken

yég 

Családi együttélés             93                

Oktatás             21                

2
0
1
2
 

Családi 

együttélés 

Oktatás             23                

Keresőtevékenyég             173                

Oktatás 
Családi együttélés             12                

Keresőtevékenyég             14                

Keresőtevéken

yég 

Családi együttélés             66                

Oktatás             15                

2
0
1
3
 

Családi 

együttélés 

Oktatás             10                

Keresőtevékenyég             102                

Oktatás 
Családi együttélés             9                

Keresőtevékenyég             102                

Keresőtevéken

yég 

Családi együttélés             44                

Oktatás             17                

2
0
1
4
 

Családi 

együttélés 

Oktatás             18                

Keresőtevékenyég             106                

Oktatás 
Családi együttélés             9                

Keresőtevékenyég             90                

Keresőtevéken Családi együttélés             71                

                                       
20 A Bevándorlási és Állampolgárásági hivatal tájékoztatása alapján 
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yég Oktatás             13                

Forrás: Eurostat (migr_reschange),  
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A7. Táblázat: Tartózkodási engedélyek változtatásai (2010-2014) 

 

Ebből  Ebbe: 2010 2011 2012 2013 2014 

Csak az elsődleges  

kéremezőket 

tartalmazó adatok: 

Az elsődleges 

kérelmezőket és a 

hozzátartozókat 

tartalmazó adatok 

Forrás / további 

információ:  

Családi 

együttélés 

 

 

 

 

 

Kutatás 

NI21 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkás 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz 

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz 

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Kutatás Családi együttélés 

                                       
21 A Bevándolrási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
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Ebből  Ebbe: 2010 2011 2012 2013 2014 

Csak az elsődleges  

kéremezőket 

tartalmazó adatok: 

Az elsődleges 

kérelmezőket és a 

hozzátartozókat 

tartalmazó adatok 

Forrás / további 

információ:  

Oktatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz 

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Keresőtevékenys

ég: Kék Kártya 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Keresőtevékenysé

g: magasan 
képzett 

munkavállaló 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 
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Ebből  Ebbe: 2010 2011 2012 2013 2014 

Csak az elsődleges  

kéremezőket 

tartalmazó adatok: 

Az elsődleges 

kérelmezőket és a 

hozzátartozókat 

tartalmazó adatok 

Forrás / további 

információ:  

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Keresőtevékenysé

g:munkavállaló 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Keresőtevékenysé
g: Egyéni 

vállalkozó 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Cégtulajdonos 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 
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Ebből  Ebbe: 2010 2011 2012 2013 2014 

Csak az elsődleges  

kéremezőket 

tartalmazó adatok: 

Az elsődleges 

kérelmezőket és a 

hozzátartozókat 

tartalmazó adatok 

Forrás / további 

információ:  

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Keresőtevékenysé

g: Szezonális 
munkavállaló 

 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Keresőtevékenysé

g: ICT 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa 
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Ebből  Ebbe: 2010 2011 2012 2013 2014 

Csak az elsődleges  

kéremezőket 

tartalmazó adatok: 

Az elsődleges 

kérelmezőket és a 

hozzátartozókat 

tartalmazó adatok 

Forrás / további 

információ:  

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Befektető 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

D-típusú vízum tulajdonosa 

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

holder-típusú 

vízum 

tulajdonosa 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

Menekültstátusz  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Menekültstátusz 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 
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Ebből  Ebbe: 2010 2011 2012 2013 2014 

Csak az elsődleges  

kéremezőket 

tartalmazó adatok: 

Az elsődleges 

kérelmezőket és a 

hozzátartozókat 

tartalmazó adatok 

Forrás / további 

információ:  

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Emberkereskedel

em áldozata 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa  

Menekültstátusz 

Egyéb (kérjük részletezze) 

Egyéb (kérjük 

részletezze) 

Családi együttélés 

Oktatás 

Kutatás 

Kék Kártya 

Magasan képzett munkavállaló 

Munkavállaló 

Egyéni vállalkozó 

Cégtulajdonos 

Szezonális munkavállaló 

ICT 

Befektető 

D-típusú vízum tulajdonosa  

Menekültstátusz 



A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai államok vonatkozó 
szabályozási és gyakorlati (keret)rendszeréről 

Page 99 of 101 

 

Ebből  Ebbe: 2010 2011 2012 2013 2014 

Csak az elsődleges  

kéremezőket 

tartalmazó adatok: 

Az elsődleges 

kérelmezőket és a 

hozzátartozókat 

tartalmazó adatok 

Forrás / további 

információ:  

Emberkereskedelem áldozata 

Egyéb (kérjük részletezze) 

 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal közlése szerint, a hivatal nem tart nyilván több adatot, mint amit az EUROSTATnak is 

elküldnek.  

 

 

A8. Táblázat: Személyek száma, akik kétszer váltotoztattak a migrációs státuszuk típusán (2010-2014): 

Change 

from: 
Change to: 2010 2011 2012 2013 2014 

Data includes only 

main applicants 

Data includes main 

applicants and 

dependants 

Source / 

further 

information 

  NI
22

 NI
23

 NI
24

 NI
25

 NI
26

    

 

A9. Táblázat: Személyek száma, akik háromszor váltotoztattak a migrációs státuszuk típusán (2010-2014): 

Change 

from: 
Change to: 2010 2011 2012 2013 2014 

Data includes only 

main applicants 

Data includes main 

applicants and 

dependants 

Source / 

further 

information 

  NI
27

 NI
28

 NI
29

 NI
30

 NI
31

    

                                       
22 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
23 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
24 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
25 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
26 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
27 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
28 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
29 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
30 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
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Note: In order to fill in columns ‘change from’ and ‘change to’ please see examples of changes in tables A6 and A7 

 

 

 A10. Táblázat: Személyek száma, akik több mint háromszor váltotoztattak a migrációs státuszuk típusán (2010-2014): 

Change 

from: 
Change to: 2010 2011 2012 2013 2014 

Data includes only 

main applicants 

Data includes main 

applicants and 

dependants 

Source / 

further 

information 

  NI
32

 NI
33

 NI
34

 NI
35

 NI
36

    

 

A1. doboz: A nemzeti szabályozásban meghatározott az eljárás ideje? Ha igen, eltér-e a migránsok különböző 

csoportjainál elméletben és/vagy gyakorlatban?  

 

A 2007. évi II. törvény és a 114/2007. Kormányrendelet előirányoz határidőket, de csak a tartózkodási engedély tekintetében, 

nem a státusz váltást illetően, így ez nem felel meg a gyakorlatnak. 

A11. Táblázat: A státuszváltoztatás átlagos eljárási ideje (a kérelem beadása és annak elfogadása között eltelt idő) 

Ebbe 

Ebből 
Családi 

együttélés 
Oktatás Kutatás 

Kék 

Kártya 

Magasan 

képzett 

munkavállaló 

Munkavállaló 
Egyéni 

vállalkozó 

Cégtula

jdonos 

Szezonális 

munkaváll

aló 

ICT Befektető 

D-típusú 

vízum 

tulajdono

sa 

Menekült

státusz 

Emberkeresk

edelem 

áldozata 

Egyéb 

(kérjük 

részletezze

) 

Családi 

együttélés 
 NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

                                                                                                                                                                    
31 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 
32 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 

33 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 

34 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 

35 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 

36 A nyilvántartott adatok nem elegendőek a mező kitöltéséhez. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal tájékoztatása alapján. 



A migrációs státuszok és a tartózkodás céljának változásai: áttekintés az európai államok vonatkozó 
szabályozási és gyakorlati (keret)rendszeréről 

Page 101 of 101 

 

Ebbe 

Ebből 
Családi 

együttélés 
Oktatás Kutatás 

Kék 

Kártya 

Magasan 

képzett 

munkavállaló 

Munkavállaló 
Egyéni 

vállalkozó 

Cégtula

jdonos 

Szezonális 

munkaváll

aló 

ICT Befektető 

D-típusú 

vízum 

tulajdono

sa 

Menekült

státusz 

Emberkeresk

edelem 

áldozata 

Egyéb 

(kérjük 

részletezze

) 

Oktatás NI  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Kutatás NI NI  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Kék Kártya NI NI NI  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Magasan 

képzett 

munkaváll

aló 

NI NI NI NI  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Munkaváll

aló 
NI NI NI NI NI  NI NI NI NI NI NI NI NI NI 

Egyéni 

vállalkozó 
NI NI NI NI NI NI  NI: NI NI NI NI NI NI NI 

Cégtulajdo

nos 
NI NI NI NI NI NI NI  NI NI NI NI NI NI NI 

Szezonális 

munkaváll

aló 

NI NI NI NI NI NI NI NI  NI NI NI NI NI NI 

ICT NI NI NI NI NI NI NI NI NI  NI NI NI NI NI 

Befektető NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  NI NI NI NI 

 D-típusú 

vízum 

tulajdonos

a 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  NI NI NI 

enekültstá

tusz 
NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  NI NI 

Emberkere

skedelem 

áldozata 

NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  NI 

Egyéb  NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI NI  

 


