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Abstract  

 

In the case of Shiraz Baig Mirza, the Court of Justice of the EU (CJEU) had to interpret the 

current frames of Dublin III Regulation and the European Asylum System. The question of 

migration and asylum is, and was always, a dividing topic within the society. Since the Syrian 

war forced third-country citizens to migrate, and the mass of people arrived in Europe from 

2015, citizens meet the problematic issues of migration in their everyday life. Terms of 

migration, economic migration, asylum, asylum seeker, safe third country, European-system 

and international conventions and human rights perspectives are part of our daily lives. As a 

student mentor of international students at the University of Miskolc I had the opportunity to 

meet and cooperate with third-country nationals who intended to study and then settle in 

Hungary. I was involved in their administrative procedures of applying for a visa, and supported 

them in that. Their legal and social circumstances are hardly comparable to the situation of 

asylum seekers in general, but some linkages made the case in question interesting for me to 

analyze. 
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Bevezető gondolatok 

 

Miért is fontos a menedékjoggal és menekültek jogállásával foglalkozni ma Magyarországon? 

Az elmúlt évtizedekben ritkán hallottunk tömeges migrációról Európában, inkább egyedi esetek 

előfordulása volt jellemző. A világháborúk vége óta Európa nyugati részében béke honol és az 

európai integrációval megteremtett gazdasági együttműködés virágzik. Európa közép-keleti 

térségében a szovjet érdekszférából való kikerülés után indulhatott meg a piaci alapokon 

működő gazdasági fejlődés és az erős állami (és szovjet) szerepvállalás kivonulásával a nyugati 

típusú béke meghonosítása. Európa déli térségében, különösen a nyugat-balkáni régióban pedig 

1990-2001 között még javában dúlt a délszláv háború (jugoszláv polgárháború), mely 

következtében a migráció jelensége jelen volt napjaink Európájában, de nem ugyanúgy, mint a 

2015-ös migrációs hullám esetében. A klasszikus európai és nemzetközi menedékjogi rendszer, 

 
 C-695/15. PPU sz. ügy: Shiraz Baig Mirza kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
* Szaniszló Brigitta harmadéves, nappali tagozatos joghallgató a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán. E-mail: kek.brigi@gmail.com. Konzulens: Dr. Kiss Lilla Nóra PhD, tudományos segédmunkatárs, ME-

ÁJK, Európai és Nemzetközi Magánjogi Tanszék. 

about:blank


Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Szaniszló Brigitta 

2020/1. szám 148–158.  Shiraz Baig Mirza menedékjogi kérelme … 

 
 
 

149 

menekültek befogadására kialakított hálózat nem a tömeges migrációra került kialakításra. 

Évtizedeken keresztül nem volt olyan migrációs jelenség, mely indokolta volna a keretrendszer 

módosítását vagy továbbfejlesztését. Ezért 2015-ben, mikor a szíriai háború következtében 

emberek ezrei indultak meg Európa felé, az Európai Uniót (a továbbiakban: EU) 

felkészületlenül érte a helyzet. Mára azt mondhatjuk, hogy olyan korban élünk, ahol a 

bevándorlás és ehhez kapcsolódóan a menedékjogi rendelkezések alkalmazása mindennapos.  

Különbséget kell tennünk irreguláris és reguláris migráció között, ugyanis teljesen eltérő 

jogi és társadalmi megítélése is ezeknek a kategóriáknak.  A reguláris migrációt nevezhetnénk 

legális migrációnak, ide tartozik többek között az uniós polgárok szabad mozgásából eredő 

kérdések jó része. Továbbá a harmadik országból származó – tehát nem uniós polgár – 

személyek migrációja, amennyiben arra jogszerű keretek között kerül sor (pl. vízumot igényel, 

munkát szeretne vállalni az EU területén, vagy uniós polgár származékos jogán tartózkodási 

joggal rendelkezik). A reguláris migráns – a legális kifejezéssel párhuzamosan – lényegében ez 

esetben is azt jelenti, hogy a külföldi személy a fogadó állam szabályait figyelembe veszi. 
1Irreguláris migráció alatt azt értjük, amikor illegális, nem szabályszerű keretek között történik 

a helyváltoztatás. Nem automatikusan jelent illegális tartózkodást, csak akkor, ha nem kap 

menedékjogot és ennek ellenére az EU területén marad, vagy amennyiben nem menedékkérő 

és nem is a fenti kategóriához tartozik. A hétköznapi szóhasználatban általában 

Magyarországon jogszerűtlenül, megfelelő papírok nélkül tartózkodó külföldi állampolgárt 

irreguláns migránsként említik. A nemzetközi szóhasználatban egyre gyakoribb az illegális 

helyett az irreguláris jelző használata. Ez arra utal, hogy a migráció nem feltétlenül „jogellenes” 

(például sok engedély nélkül érkező migráns később legalizálja tartózkodását vagy menedéket 

kér), de mindenképpen szabálytalan keretek között történik.2 

Jelen tanulmány keretei között a migráció és menedékjog azon kérdéseit vizsgálom, 

melyek az általam bemutatott ügyben relevánsak.  

Ennek körében érdemesnek tartom megvizsgálni, hogy milyen jogi keretek, nemzetközi 

egyezmények teszik lehetővé a menedékhez és migrációhoz kapcsolódó fogalmak alkalmazását 

és milyen feltételekkel. Azt, hogy mikor és mitől minősül valaki menedékkérőnek. Mit jelent 

az, hogy valakit, vagy a társadalom egy nagyobb csoportját üldöztetés ér 

Elöljáróban fontos tisztáznunk a menedékjog fogalmát, továbbá a menedékjogi rendelkezések 

alkalmazási lehetőségeit. 

 

 

1. Menedékjogi rendelkezések és gyakorlati alkalmazásuk Magyarországon 

 

Magyarországon a Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: a Hivatal) 

hatáskörébe tartozik a menedékjog iránti kérelmek elbírálása. A menedékjog az a jogcím, ami 

az azt megszerző kérelmezőt feljogosítja arra, hogy Magyarország területén jogszerűen 

tartózkodjon, és egyidejűleg védelmet is biztosít számára a visszaküldés, a kiutasítás és a 

kiadatás ellen. Tehát egy védett jogi státuszt biztosít az érintett számára, miután bizonyossá 

 
1 Reguláris migráció fogalma: 

http://real.mtak.hu/16634/1/w207.bat_session%3D1164013711%26infile%3D%26sobj%3D8961%26cgimime%

3Dapplication%252Fpdf (2020.03.29.) 
2  Irreguláris migráció fogalma: 

 http://veddkiareszed.hu/wp-content/uploads/2017/03/HELSINKI_MHB_menekultek_tansegedlet-

oktatoknak1.pdf (2020.03.29.) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/irregular-migration/ 

00b_emn_synthesis_report_irregular_migration_annexes_october_2012_en.pdf (2020.03.29.) 
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vált, hogy a hatályos jogszabályok alapján az illető menedékjogra és menekült státuszra 

jogosult.  

A menedékjogot azon személyek kaphatják meg, akik menekülnek az üldöztetés elől a saját 

országukban, és ezért nemzetközi védelmet igényelnek. A menedékjog alapvető jog; ennek 

megadása – igazolt jogosultság esetén – nemzetközi jogból eredő kötelezettség. Ezt először a 

menekültek védelméről szóló 1951. évi genfi egyezmény ismerte el. A belső határok nélküli 

EU-ban az egyes tagállamoknak közös rendszerrel kell rendelkezniük a menekültek magas 

szintű védelmének garantálása érdekében. Az eljárásoknak tisztességesnek és hatékonynak kell 

lenniük, mely érdekében a tagállamok kötelezték magukat egy közös európai menekültügyi 

rendszer (CEAS) létrehozására 1999-től kezdve.  Ennek a menekültügyi rendszernek részese 

Magyarország is, melyre tekintettel az EU égisze alatt elfogadott jogszabályokat hazánk is 

alkalmazza. 

A Hivatal a vonatkozó jogszabályok  (2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról) 

alkalmazása során 4 kategóriába sorolja a menedékjogért folyamodó harmadik országból 

származó érintetteket. Ezek a következők: 

a) menekült 

b) oltalmazott 

c) befogadott 

d) menedékes 

 

 

2. Menekült fogalma és egyes fogalmi elemei 

 

A menekültek jogállásáról szóló 1951-es genfi egyezmény értelmében menekült, aki „faji, 

vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való 

tartozása, avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az 

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

félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni; vagy aki 

állampolgársággal nem rendelkezve és korábbi szokásos tartózkodási helyén kívül tartózkodva 

ilyen események következtében nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem akar oda 

visszatérni.” 

A 604/2013/EU rendelet, a továbbiakban: Dublin III3 rendelet talán a leginkább releváns 

jogszabály ezen a területen. A rendelet egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan 

személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem 

megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok 

megállapításáról rendelkezik. A Dublin III rendelet határozza meg, hogy mely uniós ország 

felelős egy adott menedékjogi kérelem megvizsgálásáért. A kérelmezőknek megfelelő 

védelmet biztosít arra az időre, amíg jogállásukat megállapítják. Új rendszert hoz létre a 

nemzeti menekültügyi vagy befogadó rendszerekben felmerülő problémák korai azonosítására 

és e problémák alapvető okainak még azelőtt történő kezelésére, hogy azok teljesen 

kibontakozó válsággá fajulnának. A tagállamok megvizsgálják a harmadik országbeli 

állampolgárnak a nemzetközi védelem iránti kérelmét. A kérelmet az a tagállam köteles 

megvizsgálni, amely a III. fejezetben előírt feltételek szerint felelős. 

Amennyiben az e rendeletben felsorolt feltételek alapján egyetlen tagállam sem jelölhető 

ki felelősként, a nemzetközi védelem iránti kérelem elbírálásáért azon tagállam felelős, 

amelynél először nyújtották be azt. Amennyiben egy kérelmezőt lehetetlen az elsődlegesen 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0604 (2020.03.02.) 
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felelősnek kijelölt tagállamnak átadni, mivel megalapozott okokból feltételezhető, hogy az 

adott tagállamban a menekültügyi eljárásnak és a kérelmezőkre vonatkozó befogadási 

feltételeknek szisztematikus hiányosságai vannak, aminek eredményeként az Európai Unió 

Alapjogi Chartájának 4. cikke értelmében vett embertelen vagy megalázó bánásmód kockázata 

áll fenn, a felelős tagállam meghatározására vonatkozó eljárást lefolytató tagállam tovább 

vizsgálja a III. fejezetben meghatározott feltételeket annak megállapítása érdekében, hogy egy 

másik tagállam kijelölhető-e felelős tagállamnak. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU4 irányelve szól a nemzetközi védelem 

megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról. Annak az „Eljárás a kérelem 

hallgatólagos visszavonása vagy a kérelemtől való elállás esetén” című 28. cikke a 

következőket írja elő: 

A tagállam feltételezheti, hogy a kérelmező hallgatólagosan visszavonta nemzetközi 

védelem iránti kérelmét, vagy attól elállt [helyesen: vagy attól hallgatólagosan elállt], 

különösen, ha meggyőződött arról, hogy ismeretlen helyre távozott, vagy engedély nélkül 

eltávozott a lakóhelyéről, illetve őrizetének helyéről, és ésszerű időn belül nem lépett 

kapcsolatba az illetékes hatósággal. 

Az (1) bekezdés alkalmazásában egy harmadik ország csak akkor tekinthető biztonságos 

harmadik országnak, ha: 

a)  a genfi egyezmény rendelkezéseit megerősítette és tiszteletben tartja mindenfajta 

földrajzi korlátozás nélkül; 

b)  jogszabályi előírásokon alapuló menekültügyi eljárással bír; továbbá 

c)  megerősítette az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 

egyezményt és tiszteletben tartja annak rendelkezéseit, beleértve a hatékony jogorvoslattal 

kapcsolatos szabályokat is. 

Magyarországon, a 2007. évi LXXX. törvény 6. §-a szerint, Magyarország menekültként 

ismeri el azt a külföldit, akinek az esetében az Alaptörvény XIV. cikk (4) bekezdés első 

mondatában meghatározott feltételek fennállnak. 

A 28. cikke (2) bekezdése szerint az üldözéstől való megalapozott félelem alapulhat olyan 

eseményeken is, amelyek azt követően következtek be, hogy a külföldi a származási országát 

elhagyta, vagy a külföldi olyan tevékenységén, amelyet a származási országa elhagyását 

követően fejtett ki. 

A harmadik bekezdés értelmében az ismételt kérelmet benyújtó kérelmező nem ismerhető 

el menekültként, amennyiben az üldöztetés veszélye olyan körülményeken alapul, amelyeket a 

származási ország elhagyását követően a kérelmező maga idézett elő, és a kérelem elutasítása 

nem ütközik a Genfi Egyezménybe.5 

A releváns nemzetközi és uniós jogi rendelkezések értelmében menekültnek minősül tehát 

az a személy, akit faji vagy vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai meggyőződése vagy 

egy adott társadalmi csoportba való tartozása miatti üldöztetéstől való megalapozott félelméből 

kifolyólag fogadó országában menekültként fogadtak el és ismertek el.6 Sem az EUMSZ, sem 

a Charta nem tartalmazza a „menedékjog” és a „menekült” fogalmának meghatározását, de 

mindkettő kifejezetten hivatkozik a genfi egyezményre és annak jegyzőkönyvére.7 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032 (2020.03.28.) 
5 Menekült fogalma https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700080.tv#lbj7id6611 (2020.03.30.) 
6 Menekült https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170629STO78630/menekultugy-es-

migracio-az-eu-ban-tenyek-es-szamok (2020.03.30.) 
7 Menekült fogalma: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu/sheet/151/a-menekultugyi-politika 

(2020.03.30.) 
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Ebben a jogesetben, a menekült fogalmát érdemes tisztáznunk (jelen esetben a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal megfogalmazása): az a személy lehet menekült, aki 

faji, illetőleg vallási okok, nemzetiségi -, vagy meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, 

avagy politikai meggyőződése miatt hazájában üldöztetést szenvedett el, vagy ilyen 

üldöztetéstől megalapozottan fél, jelenleg Magyarország területén tartózkodik és menekült 

státusz iránti kérelmet terjesztett elő.  

A menedékjog iránti kérelmek elbírálásánál fontos szempont lehet a család egységének 

biztosítása. Amennyiben elismerést kizáró ok nem áll fenn, kérelemre menekültként kerül 

elismerésre a menekült státusszal rendelkező személy családtagja (házastársa − ha a családi 

kapcsolat már Magyarországra érkezésüket megelőzően fennállt −; kiskorú  gyermeke, kiskorú 

gyermek esetén szülője), valamint a menekült Magyarországon született gyermeke. 

Az elmúlt 20 év során a családegyesítés vált az egyik legfőbb okává az EU-ba történő 

bevándorlásnak.8 Ez olyan belépési csatorna, amely lehetővé teszi, hogy azokhoz, akik már 

jogszerűen tartózkodnak valamely tagállamban, családtagjaik is csatlakozhassanak. A 

családegyesítés elősegíti a társadalmi- kulturális stabilitás megteremtését, megkönnyíti az EU-

tagállamokban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok integrációját, elősegítve ezáltal 

a gazdasági és társadalmi kohéziót – amely alapvető uniós célkitűzés.9 

2003. szeptember 22-én a Tanács elfogadta a tagállamokban jogszerűen tartózkodó 

harmadik országbeli állampolgárok családegyesítési jogának gyakorlására vonatkozó közös 

szabályok megállapításáról szóló 2003/86 / EK irányelvet, mely preambulumának 4. bekezdése 

a következő: A családegyesítés a családi élet lehetővé tételének szükséges eszköze. Segít 

kialakítani a harmadik országok állam-polgárainak a tagállamba való beilleszkedését 

megkönnyítő társadalmi-kulturális stabilitást, és ez egyúttal a gazdasági és társadalmi 

kohéziónak, mint a Szerződésben megállapított alapvető közösségi célkitűzésnek az elősegítését 

is szolgálja.10 

A menekültstátusz a magyar állampolgárság megszerzéséig, valamint a menekültstátusz 

visszavonásig illeti meg a menekültként elismert személyt. A menekült státuszt a menekültügyi 

hatóság hivatalból legalább háromévente felülvizsgálni köteles.11 

A nemzetközi jogi és uniós jogi rendelkezések értelmében, valamint a témában kiadott 

Európai Parlamenti állásfoglalás szerint is a saját országában üldöztetés vagy súlyos sérelem 

elől menekülő minden embernek jogában áll nemzetközi védelemért folyamodni. A 

menedékjog alapvető jog, amely azokat az embereket illeti meg, akik megfelelnek a menekültek 

jogállásáról szóló 1951. évi genfi egyezményben meghatározott kritériumoknak.  Nemzetközi 

kötelezettségről van szó, amelynek az egyezményt aláíró országoknak, tehát az EU 

tagállamainak is eleget kell tenniük.12  

Számos uniós jogszabály is született ebben a témában: Tanács 2004/83/EK irányelve 

(2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek 

 
8  A családegyesítés lényeges indokai http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/family-reunification_en (2020.02.27.) 
9  A családegyesítés lényeges indokai http://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-

migration/family-reunification_en (2020.02.27.) 
10 A családegyesítés szabályozása https://arsboni.hu/csaladegyesites-szabalyozasa-jelenlegi-migracios-valsaggal-

osszefuggesben/ (2020.02.27.) 
11 A menekültstátusszal rendelkező személyek A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal álláspontja szerint 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=421&Itemid=392&lang=hu# 

(2020.02.20.) 
12  Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzetközi védelemért való folyamodásért 

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/democracy-and-human-rights/fundamental-rights-in-the-

eu/guaranteeing-the-right-to-asylum (2020.02.15.) 
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menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének 

feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról; Európai Parlament 

és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok 

és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes 

menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára 

vonatkozó szabályokról; a Tanács 2005/85/EK irányelve a menekültstátusz megadására és 

visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól (2015.07.19-ig 

hatályos).13 

Fontos megemlíteni a dublini rendelet, amely meghatározza a nemzetközi védelem iránti 

kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam (elvileg az első belépés helye szerinti ország) 

meghatározásának feltételeit. 

Érdemes kitérni az oltalmazott, a menedékes és a befogadott fogalmára is. 

Oltalmazottként kiegészítő védelemben részesülhet az a személy, aki ugyan nem felelt meg 

a menekültkénti elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási 

országába történő visszatérése esetén őt súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől 

való félelmében nem kívánja hazája védelmét igénybe venni.A család egységének biztosítása 

céljából – ha nem áll fenn kizáró ok – kérelmére oltalmazottként kell elismerni a fentiek alapján 

oltalmazottként elismert külföldi családtagját is, amennyiben az elismerés iránt közös kérelmet 

nyújtottak be, vagy a családtag az elismerés iránti kérelmet az oltalmazottként elismert külföldi 

hozzájárulásával, az őt oltalmazottként elismerő határozat meghozatala előtt nyújtotta be. Ezen 

felül, ha az oltalmazottként elismert külföldinek Magyarország területén gyermeke születik, 

kérelmére a gyermeket oltalmazottként kell elismerni. Az oltalmazotti státuszt a menekültügyi 

hatóság hivatalból legalább háromévente felülvizsgálni köteles. 

Magyarország befogadottként védelemben részesíti azt a külföldit, aki nem felel meg a 

menekültként vagy oltalmazottként való elismerés feltételeinek, de fennáll annak a veszélye, 

hogy származási országába történő visszatérése esetén faji, illetve vallási okok, nemzeti 

hovatartozása, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vagy politikai meggyőződése 

miatt üldöztetés vagy súlyos sérelem veszélyének lenne kitéve, és nincs olyan biztonságos 

harmadik ország, amely befogadja. A menekültügyi hatóság befogadottként ismeri el azt a 

személyt, akinek esetében a menekültügyi hatóság az idegenrendészeti eljárás során a 

visszaküldés tilalmát állapította meg, vagy a menedékjog iránti kérelmét elutasította, a 

visszaküldés tilalmának egyidejű megállapításával. A befogadottkénti elismerés feltételeinek 

fennállását a menekültügyi hatóság évente felülvizsgálja. 

Menedékes státuszra, vagyis ideiglenes védelemben való részesítésre a hazájukat 

tömegesen elhagyó csoportok esetében az Európai Unió Tanácsa vagy a Kormány döntése 

alapján kerülhet sor. Az Országgyűlés menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a 

külföldit, aki a területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik, aki hazájából 

fegyveres konfliktus, polgárháború, etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, 

módszeres, durva megsértése – így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmód miatt kényszerült elmenekülni. A menekült és a menedékes státuszok között időbeli 

különbség van, mivel amíg a menedékes státusz csak az országgyűlés által megjelölt időpontig 

– egy év, mely időtartam meghosszabbítható – áll fenn, addig a menekültstátusz a magyar 

állampolgárság megszerzésével vagy a menekültstátusz visszavonásával szűnik meg.14 

 

 
13 Jogszabályi háttér: http://belugyialapok.hu/alapok/?q=jogszabalyok/16 (2020.03.24.) 
14 Menedékes, oltalmazott és befogadott fogalma 

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=421&Itemid=392&lang=hu# 

(2020.03.28.) 
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3. A Shiraz Baig Mirza ügyről dióhéjban15 

 

Az ügyben a pakisztáni állampolgár Shiraz Baig Mirza kérelmét vizsgálta a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal. Szerbiából utazott be Magyarország területére. Mikor megérkezett, 

nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál 

(Debrecenben), 2015. augusztus 7-én aztán engedély nélkül a Cseh Köztársaságba utazott. A 

Hivatal megszüntette a kérelem vizsgálatát. Az érintett személy ezután nemzetközi védelem 

iránti második kérelmet terjesztett elő ismét Magyarországon. Elindult az eljárás és őrizetbe 

vették. A második meghallgatás során a BÁH felhívta az érintett figyelmét arra, hogy a 

nemzetközi védelem iránti kérelme elfogadhatatlanként elutasítható, amennyiben nem 

bizonyítja, hogy a Szerb Köztársaság nem minősül az ő egyéni helyzetére tekintettel 

biztonságos harmadik országnak. A kérelmező annyit válaszolt, hogy ezen országban nem volt 

biztonságban. A BÁH határozata értelmében az érintett ugyan bizonyíthatta volna, hogy az ő 

egyéni esetében Szerbia nem minősül biztonságos harmadik országnak, ezt azonban nem tette 

meg. A magyar hatóságok a nemzetközi védelem iránti kérelmet elfogadhatatlannak ítélték és 

elutasították, mivel a kérelmező többszöri felszólítás ellenére sem indokolta meg azt, hogy 

Szerbia miért nem minősül számára biztonságos országnak. A Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal elrendelte a kiutasítását.16 

A jelen ügy vitás pontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:   

A kiutasítást jogszabályok írják elő. Előfordulhat, hogy a kérelmezőt, miután benyújtotta 

kérelmét és aki nem hagyja el azt a tagállamot, amelyben kérelmét benyújtotta, az a veszély 

fenyegeti, hogy számára biztonságosnak tekinthető harmadik országba küldik, anélkül, hogy 

kérelmét érdemben vizsgálnák.  

Mi a helyzet akkor azzal a kérelmezővel, aki azért hagyja el azt a tagállamot, amelyben 

kérelmét benyújtotta, hogy jogellenesen egy másik tagállamba utazzon? Milyen eljárást kell 

követni, amikor az érintett személyt az első tagállam ennélfogva visszaveszi? Ellentétes-e ezek 

alapján a ˝Dublin III˝-rendelet 18. cikkének (2) bekezdésével – amelynek értelmében „kérelme 

vizsgálatát be kell fejezni” – a nemzetközi védelem iránti kérelem elfogadhatatlanként történő 

elutasítása, valamint az érintett biztonságos harmadik országba történő azonnali hatályú 

kiutasítása17 

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 2. § h) pontja 

szerinti biztonságos származási országnak minősülnek az Európai Unió tagállamai és tagjelölt 

államai, az Európai Gazdasági Térség tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok 

halálbüntetést nem alkalmazó tagállamai, továbbá: 

1. Svájc,  

2. Bosznia-Hercegovina 

3. Koszovó, 

 
15  

Az Európai Unió Bírósága 32/16. SZ. Sajtóközleménye,  Luxembourg, 2016. március 17. A C-695/15. PPU. sz. 

ügyben hozott ítélet Shiraz Baig Mirza kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-03/cp160032hu.pdf (2020.03.28.) 
16 A Bíróság ítélete http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B5C005084 

FE32CC6EB923F9F4DFC59A1?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first

&part=1&cid=7901891 (2020.02.27.) 
17 Az előterjesztett indítvány, és főbb kérdéskörei: http://curia.europa.eu/juris/document/ 

document.jsf;jsessionid=B5C005084FE32CC6EB923F9F4DFC59A1?text=&docid=174856&pageIndex=0&doc

lang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7901891 (2020.02.27.) 
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4. Kanada, 

5. Ausztrália, 

6. Új-Zéland.18 

 

 

4. Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 

 

A kérdést előterjesztő bíróság, azaz a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szerint az eljárási 

iratokból nem tűnik ki, hogy a cseh hatóságok tájékoztatást nyertek volna arról, hogy 

Magyarországon a nemzetközi védelem iránti kérelem vizsgálata biztonságos harmadik 

országok rendeletben elfogadott listája alapján az érintett Szerbiába küldéséhez vezethet, 

anélkül hogy kérelmének érdemi vizsgálatára sor kerülne. 

Az alapeljárás felperese Magyarország általi visszavétele után 2015. november 2-án 

nemzetközi védelem iránti második kérelmet terjesztett elő Magyarországon. E kérelem alapján 

egy második menekültügyi eljárást folytattak le, amelynek során az érintett menekültügyi 

őrizetét rendelték el. 

Menekültügyi őrizet 72 órára rendelhető el, ezt követően a bíróság hosszabbítja meg az 

őrizeti időt alkalmanként 60 nappal, maximum 6 hónapra. A menekültügyi őrizet a kiskorú 

gyermekkel rendelkező családok esetében csak kivételes esetben, a gyermek mindenek felett 

álló érdekét figyelembe véve rendelhető el és 30 napnál nem tarthat tovább. A kísérő nélküli 

kiskorúakkal szemben nem rendelhető el menekültügyi őrizet. 

A menekültügyi őrizetet haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésétől számítva 

hat hónap - kiskorú gyermekkel rendelkező család esetében 30 nap - eltelt, elrendelésének oka 

megszűnt, megállapításra kerül, hogy az őrizetbe vett elismerését kérő egészségügyi állapota 

miatt huzamos kórházi kezelést igényel, a dublini eljárásban történő átadás vagy visszaadás 

végrehajtásának feltételei biztosítottak, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy a dublini átadást nem 

lehet végrehajtani. A menekültügyi őrizetet menekültügyi őrzött befogadó központban kell 

végrehajtani, ezeket az intézményeket a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal működteti.19 

Az alapeljárás felperesét e második menekültügyi eljárás keretében 2015. november 2-án 

hallgatták meg. E meghallgatás során az alapeljárás felperesét arról tájékoztatták, hogy a 

nemzetközi védelem iránti kérelme elfogadhatatlanként elutasítható, hacsak nem bizonyítja, 

hogy Szerbia nem minősül az ő egyéni helyzetére tekintettel biztonságos harmadik országnak. 

Noha az érintett válaszában tudatta, hogy Szerbiában nem volt biztonságban, a magyar 

hatóságok, mivel nem győzték meg az e tekintetben előadott bizonyítékok, kérelmét 

elfogadhatatlanként elutasították. A magyar hatóságok határozatukban az érintett kiutasítását 

és kitoloncolását is elrendelték. 

Az alapeljárás felperese az említett határozat ellen keresetet terjesztett elő a kérdést 

előterjesztő bírósághoz, és arra hivatkozott, hogy nem szeretné, ha Szerbiába visszaküldenék, 

mivel úgy véli, hogy ott nem lenne biztonságban. 

Ilyen körülmények között a kérdést előterjesztő bíróság úgy határozott, hogy sürgősségi 

előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez és a következő kérdéseket terjeszti az Európai 

Bíróság elé. 

„1)  Hogyan kell értelmezni a Dublin III – rendelet 3. cikkének (3) bekezdését; 

 
18 Biztonságos harmadik https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700080.tv#lbj7id6611 (2020.03.28.) 
19 A menekültügyi őrizet https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/jelentosen-nott-a-hatarsertok-az-

eroszakos-hataratlepesi-kisereletek-es-a-menedekkerok-szama-is (2020.02.27.) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700080.tv#lbj7id6611
about:blank
about:blank


Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Szaniszló Brigitta 

2020/1. szám 148–158.  Shiraz Baig Mirza menedékjogi kérelme … 

 
 
 

156 

a)  A tagállamok a kérelmező biztonságos harmadik országba küldésére vonatkozó jogot 

kizárólag a felelős tagállam megállapítását megelőzően gyakorolhatják, vagy a felelős tagállam 

megállapítását követően is? 

b)  Változik-e az értelmezés akkor, ha a tagállam nem a kérelem első, hozzá történő 

benyújtásakor állapítja meg saját felelősségét a Dublin III–rendelet 7. cikkének (2) bekezdése, 

valamint III. fejezete szerint, hanem átadás, vagy visszavétel iránti megkeresésre fogadja a 

kérelmezőt egy másik tagállamból a Dublin III-rendelet V–VI. fejezetek szerint? 

Az első kérdésre tehát azt a választ kell adni, hogy az a tény, hogy valamely tagállamot a 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért „felelős” államként határoztak meg, még 

ha e tagállam a Dublin III-rendelet 18. cikkének keretében el is ismerte felelősségét, és még ha 

vissza is vette a kérelmezőt, nem képezi akadályát annak, hogy e tagállam ezt követően a 

kérelmezőt a Dublin III-rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően biztonságos harmadik 

országba küldje, ha a 2013/32 irányelvben előírt feltételek teljesülnek. 

2)  Amennyiben az Európai Bíróság 1) kérdésre adott értelmezése szerint a kérelmező 

biztonságos harmadik országba küldésére vonatkozó tagállami jogot a dublini eljárás szerinti 

átvételt követően is lehet gyakorolni: 

Értelmezhető-e a Dublin III-rendelet 3. cikkének (3) bekezdése akként, hogy a tagállamok 

e jogot akkor is gyakorolhatják, ha a dublini eljárás során az átadó tagállamot nem tájékoztatták 

e jog gyakorlására vonatkozó pontos nemzeti szabályozásáról, illetőleg az alkalmazott nemzeti 

gyakorlatról? 

Akkor is lehetséges a kérelmező biztonságos harmadik országba küldése, ha az átadó 

tagállamot a visszavételi eljárás során sem a kérelmezők biztonságos harmadik országokba 

küldésére alkalmazandó nemzeti szabályozásról, sem pedig az illetékes hatóságoknak az 

ügyben irányadó gyakorlatáról nem tájékoztatták. 

3)  A Dublin III-rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmezhető-e úgy, hogy a 18. cikk 

[(1) bekezdésének] c) pontja alapján visszavett kérelmező esetén az eljárást abban a szakaszban 

kell folytatni, amelyben az, a megelőző eljárásban félbeszakadt?” 

A Dublin III-rendelet 18. cikke (2) bekezdésének második albekezdése nem követeli meg a 

tagállamoktól, hogy a nemzetközi védelem iránti kérelem vizsgálatát abban a szakaszban 

folytassák, amelyben az félbeszakadt. 

 

 

5. Ítélet20 

 

A kérelmet az Shiraz Baig Mirza és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal között, a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal azon határozata tárgyában indult jogvitában 

terjesztették elő, amely egyrészt, mint elfogadhatatlant elutasította az Shiraz Baig Mirza által 

benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelmet, másrészt pedig kiutasította őt Magyarországról. 

A hatóságok többszörösen felszólították a kérelmezőt, hogy ismertesse és bizonyítsa, hogy 

számára Szerbia miért nem biztonságos, ám nem tette meg. Erre hivatkozva utasították el 

kérelmét és utasította ki az országból. Semmilyen körülmény nem indokolta azt, hogy ő 

menedékjogot kapjon Magyarországon.  

Az Európai Bíróság ítéletében a következőképp határozott: A Dublin III-rendelet lehetővé 

teszi a tagállamok számára a nemzetközi védelmet kérelmező személy biztonságos harmadik 

 
20  A C-695/15 PPU számú, Shiraz Baig Mirza kontra Bevándorlási-és Állampolgársági Hivatal ügyben hozott 

ítélet, ECLI:EU:C:2016:188 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=hu&mode=ls

t&dir=&occ=first&part=1&cid=2712581 (2020. 04. 20.) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2712581
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175167&pageIndex=0&doclang=hu&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2712581
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országba küldését, függetlenül attól, hogy a kérelem megvizsgálásáért felelős tagállamról van-

e szó, vagy egy másik tagállamról E jogot az után is gyakorolhatja a tagállam, hogy e rendelet 

alapján, visszavételi eljárás keretében elismerte felelősségét a kérelem megvizsgálásáért. 

 

 

 

6. Záró gondolatok 

 

A menedékjog kapcsán fontos leszögeznünk, hogy minden egyes esetet külön, egyedileg kell 

mérlegelnünk. Ez a jogeset is bemutatja, hogy nem minden külföldi állampolgár számára 

ítélhető meg a menedékjog. Vannak olyan emberek, akik visszaélnének ezzel, egyáltalán 

nincsenek szorult helyzetben. De ettől függetlenül rengeteg más olyan ember van, aki számára 

megállapítható a menekültjog, mert másképp veszélyben lenne az életük. 

Jelentőségként mindenképp azt emelném ki, hogy az egyedi mérlegelésre kell támaszkodni 

minden egyes ügy kapcsánJómagam egyetértek a Bíróság döntésével, mivel elképzelhető, hogy 

egy harmadik országbeli állampolgár szorult helyzetében menedékjogot kérvényezve az 

Európai Unió területén kíván tartózkodni. Ám ebben az ügyben, benyújtotta Magyarországon 

a kérelmét, aztán minden indokolás nélkül a Cseh Köztársaságba utazott, mielőtt a menekült 

státuszt megkapta volna az erre vonatkozó eljárás keretében.  

Semmilyen jel nem mutat arra, hogy Szerbiában veszélyben lenne. (A biztonságos 

harmadik ország kritériuma mindig egyedi mérlegelés tárgya kell, hogy legyen.) Szerbiához 

kapcsolódik egy strasbourgi (EJEB) jogeset21 is, mely a röszkei határzárral kapcsolatos. Az ügy 

mindkét kérelmezője bangladesi állampolgár volt. Számos országon átutazva végül 2015-ben 

Szerbia felől léptek be a röszkei tranzitzóna kerítéssel határolt és őrzött területére. Arra 

tekintettel, hogy a 2015. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint Szerbia a biztonságos származási 

országnak minősül, menedékkérelmüket a menekültügyi hatóság elutasította és elrendelte a 

kiutasítást. Az indokolás szerint a kérelmezők nem igazoltak semmilyen nyomós okot, amiért 

számukra Szerbia ne lenne biztonságos. 

A kérelmezők ezt követően fordultak a Bírósághoz, elsősorban arra hivatkozva, hogy a 

magyar hatóságok nem vették kellőképpen figyelembe, hogy Szerbiába visszaküldésük esetén 

a kérelmezők embertelen bánásmód reális veszélyének lennének kitéve. A Bíróság héttagú 

kamarája 2015-ben egyhangúlag úgy döntött, hogy a kérelmezők szabadsághoz való jogát 

sértette a röszkei tranzitzónában való elhelyezés, mert az szabadságtól megfosztásnak 

(fogvatartásnak) minősül, ugyanakkor nem előzi meg formális, indokolt döntés, és nem adott a 

bírói felülvizsgálat sem.  

A Nagykamara, megfordítva a Bíróság korábbi döntését, úgy ítélte meg, hogy a Szerbiából 

a röszkei tranzitzóna területére belépett bangladesi kérelmezők önként távozhattak volna a 

zónából Szerbia irányába, így az, hogy e területen korlátozott volt a szabadságuk, nem minősül 

szabadságelvonásnak, így a vonatkozó garanciák sem érvényesülnek. Azt, hogy Szerbiában az 

ENSZ jelentések szerint is gyakori a rutinszerű további visszaküldés, és a görög 

menekülttáborokban a Bíróság szerint is embertelen állapotok uralkodnak, ebből a szempontból 

a Nagykamara nem ítélte relevánsnak. Egyezményt sértett ugyanakkor a magyar kormány 

azzal, hogy a hatóságok nem mérték föl megfelelően, milyen veszélyek várnak a visszaküldött 

kérelmezőkre Szerbiában.22 

 
21  Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az Ilias és Ahmed kontra Magyarország ügyben hozott ítélete 

(47287/15) https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-172091%22]} (2020.03.29.) 
22 https://ejeb.atlatszo.hu/2019/11/30/megsem-fogvatartas-a-roszkei-tranzitzonaban-elhelyezes/ (2020.03.30.) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-172091%22]}
https://ejeb.atlatszo.hu/2019/11/30/megsem-fogvatartas-a-roszkei-tranzitzonaban-elhelyezes/
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Én teljesen mértékben támogatom a harmadik országbeli állampolgárok letelepedését, ha 

az valóban indokolt illetve a személy szándéka is arra irányul, hogy beilleszkedjen. Az ügy is 

megmutatja, hogy valóban, hosszú mérlegelés és vizsgálat szükséges ahhoz, hogy egy ember 

számára menedékjogot biztosítson egy ország. Minden körülményt meg kell vizsgálni, 

kikérdezni a kérelmezőt és bizonyításra kötelezni. Az ügy tekintetében többszöri felszólításra 

sem volt hajlandó a kérelmező bizonyítani, hogy őt miért illetné meg a menedékjog, illetve 

engedély nélkül más országba is utazott, ezt a két körülményt figyelembe véve – álláspontom 

szerint – helyes ítélet született 


