
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az EU-tagállamokban, Norvégiában és Svájcban 
nemzetközi védelemi státuszt élvező személyek olykor 
visszatérnek a származási országukba, vagy kapcsolatba 
lépnek ezen országok hatóságaival. Noha e személyek 
szabadon utazhatnak más országokba, ideértve a származási 
országukat, ennek következményei lehetnek státuszuk 
tekintetében. 

Milyen információkkal rendelkeznek az EU tagállamai, Norvégia 
és Svájca tekintetben, hogy a nemzetközi védelmet élvezők 
milyen okból kifolyólag utaznak vissza származási országukba, 
vagy lépnek kapcsolatba ezen országok hatóságaival? 

Milyen kihívásokkal néznek szembe az EU tagállamok, 
Norvégia és Svájc, amikor értékelik ezen személyek 
származási országokba való utazását 

és annak védettségi állapotukra gyakorolot hatását, 
tekintettel arra, hogy minden szakaszban tiszteletben kell 
tartan az alapvető jogokat? 

Hány védelmi státuszt vontak vissza eredményesen a 
származási országba való utazás után? 

Milyen következményekkel jár a védelmi státusz visszavonása 
az érintett tartózkodási jogát és családját tekintve? 

Az EMH tanulmány a 24 tagállam, valamint Norvégia és Svájc 
legújabb trendjeinek és kihívásainak áttekintésével feltárja 
azokat a szakpolitikai irányokat és gyakorlatokat, amelyek a 
nemzetközi védelmet élvező személyek származási országukba 
történő utazásának értékelésére, vagy az ezen országok 
hatóságaival való kapcsolattartásukra vonatkoznak. 

 

 
A media és a politikai szintű fokozott figyelem a származási országukba utazó nemzetközi védelmet élvező személyek 
jelensége miatt jogi és gyakorlati változások bevezetésére késztette  egyes államokat (információk központosítása, 
megerősített együttműködési mechanizmusok, külön egységek létrehozása) 

A származási országokba utazó védelmi státuszt élvező személyek számát továbbra is nehéz megbecsülni, de a 
rendelkezésre álló adatok alapján összességében a szám alacsonynak tűnik. Hasonlóképpen kevés információ áll rendelkezésre 
uniós vagy tagállami szinten azon védelmi státuszok számáról, melyeket visszavontak, mert a kedvezményezett származási 
országába utazott. 

Számos oka van annak, hogy a védelmi státuszt élvező személyek a származási országukba utaznak. A leggyakoribb 
utazási okok családtagok meglátogatásával, a közeli családtagok betegségével, valamint az esküvőkön vagy temetéseken 
való részvétellel kapcsolatosak. Általánosságban, a nemzetközi védelmet élvező személyek származási országuk 
hatóságaival a védelmet nyújtó országban felvett kapcsolata nem jogsértő, kivéve azokat az eseteket, amikor a 
kapcsolatfelvétel útlevél kibocsátását vagy megújítását eredményezte. 

Az védelmet élvezők úti okmányaiban utazási korlátozások szerepelhetnek jelezve, hogy az nem érvényes a származási 
országba való utazásra. 

A legtöbb tagállam a származási országba való utazást olyan jelzésnek veszi, hogy a nemzetközi védelmi státuszra már nincs szükség. 
Míg ez a megszüntetési eljárás kezdetét jelentheti, önmagában ritkán volt elegendő a nemzetközi védelmi státusz megszüntetésére. 

A tagállamok nehézségekkel szembesültek a származási országokba történő utazás és annak a nemzetközi védelmi 
státuszra gyakorolt hatásának értékelésével kapcsolatban, mivel a bizonyítékszerzés, és az utazási okok vizsgálata összetett 
feladat. 

A védelmi státusz visszavonása valamennyi tagállamban kihatással lehet a (korábbi) a tartózkodási jogra az érintett 
tagállam területén, és befolyásolhatja családtagjok/ eltartottak nemzetközi védelmi státusát és tartózkodási jogát is. 

 
 

A származási országban 
eltöltött idő hossza 

A származási országba 
történi utazás gyakorisága 

 

A származási országba való 
utazás oka 

Meghatározott tartózkodási 
hely az országban 
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Főbb eredmények 

A nemzeti hatóságok által a származási országba történő utazás utáni nemzetközi 
védelem megszüntetésének elbírálásakor figyelembe vett körülmények 
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http://www.ec.europa.eu/emn

