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Tárgy: Olga Baltag moldovai állampolgár által benyújtott 1436/2012. számú petíció a 
Schengeni Egyezmény Magyarország általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 2009 augusztusában beiratkozott a Strasbourgi Egyetemre, 
Moldovában huzamos tartózkodásra jogosító diákvízumot igényelt. 2009. szeptemberben 
benyújtotta a „vízummatricához” szükséges dokumentumokat, és 2010. január 30-án 
Moldovából Franciaországba utazott. A magyar hatóságok azonban feltartóztatták és 
megbírságolták arra hivatkozva, hogy nem rendelkezett Magyarországon érvényesnek 
elismert okmányokkal. A petíció benyújtója szerint ez sérti a huzamos tartózkodásra jogosító 
vízummal rendelkezőknek a schengeni térségen belüli szabad mozgáshoz való jogát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„A Schengeni Egyezmény 18. cikke szerint a huzamos tartózkodásra jogosító (D típusú) 
vízum 2010. április 5-ig olyan nemzeti vízumnak minősült, amely birtokosát kizárólag az azt 
kibocsátó tagállamban való tartózkodásra jogosította fel, jóllehet ez magában foglalta a 
schengeni térség többi tagállamának területén való áthaladásra való jogosultságot is a vízumot 
kibocsátó tagállamba való utazás keretében.
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Azokat a harmadik országbeli állampolgárokat azonban, akik az 539/2001 rendelet 
értelmében csak rövid távú tartózkodásra jogosító vízummal léphettek a schengeni térség 
területére – mint például a moldovaiak – még ha jogszerűen is tartózkodtak a D típusú 
vízumot kibocsátó tagállam területén, D típusú vízumuk nem jogosította fel sem arra, hogy a 
huzamos tartózkodásuk ideje alatt rövid látogatásokat tegyenek más tagállamokban, sem arra, 
hogy a származási országukba való visszatérésük során más tagállamok területén átutazzanak.

A Schengeni Egyezmény 18. cikkének eredeti változatát a tagállamokban akkoriban 
általánosan alkalmazott eljárás alapján dolgozták ki, amely szerint a D típusú vízum 
birtokosának a kibocsátó tagállam területére történő belépésekor a vízum helyett tartózkodási 
engedélyt adtak ki, amellyel a harmadik országbeli állampolgár már szabadon közlekedhetett 
a schengeni térségen belül. Ez az oka annak, hogy a Schengeni Egyezmény megkötésekor a 
tagállamok nem tartották szükségesnek, hogy külön szabályozzák a D típusú vízummal 
rendelkező személyek schengeni térségen belüli mozgását, származási országukba való 
visszautazásukat vagy a D típusú vízumot kibocsátó tagállamba történő ismételt utazásaikat.

Ez azért vált tényleges problémák forrásává, mert a tagállamokban a későbbiekben egyre 
gyakrabban fordult elő, hogy amikor a harmadik országbeli állampolgár megérkezett a 
területükre, a hatóságok a D típusú vízumot nem cserélték le tartózkodási engedélyre, vagy ha 
igen, csak számottevő késéssel. Így állt elő az a helyzet, hogy az érintettek – mivel már csak a 
D típusú vízummal rendelkeztek – csak az említett vízumot kibocsátó tagállamban 
tartózkodhattak jogszerűen. A D típusú vízummal rendelkező, és az 539/2001 rendelet 
értelmében vett vízumkötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgároknak 
rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni vízumra (C típusú vízum) volt szükségük ahhoz, 
hogy a többi schengeni tagállamba beutazhassanak, így ahhoz is, hogy a származási 
országukba való visszatéréskor vagy onnan a tartózkodási helyük szerinti tagállamba való 
kiutazáskor a többi schengeni tagállam területén áthaladhassanak.

Ez volt a jogi helyzet, amikor 2010. március 25-én elfogadták a (Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezménynek, valamint az 562/2006/EK rendeletnek a huzamos 
tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő 
módosításáról szóló) 265/2010/EU rendeletet, melynek célja a huzamos tartózkodásra 
jogosító D típusú vízummal rendelkező, és így az azt kibocsátó tagállam területén jogszerűen 
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok schengeni térségben való mozgásának 
megkönnyítése volt.

A rendelet 2010. április 5-én lépett hatályba, ami azt jelenti, hogy e naptól kezdve valamennyi 
érvényes, huzamos tartózkodásra jogosító vízum feljogosítja birtokosát arra, hogy bármely 
hathónapos időszakban három hónapig szabadon mozogjon a schengeni tagállamok területén. 
A bármely tagállam által kibocsátott, huzamos tartózkodásra jogosító D típusú vízummal 
rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tehát – a tartózkodási engedéllyel 
rendelkezőkre vonatkozókkal azonos feltételek mellett – jogosultak bármely hathónapos 
időszakban három hónapot más tagállamokban tölteni. Ez a szabad mozgásra való jogosultság 
magában foglalja, hogy az érintett korlátozás nélkül akárhányszor beléphet a schengeni térség 
területére és elhagyhatja azt.

A petíció benyújtójának szóban forgó utazása idején – 2010. január 30-án – még a régi 
szabályok voltak hatályban. Következésképp a panaszost D típusú vízuma nem jogosította fel 
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arra, hogy útban Franciaország felé áthaladjon Magyarország területén. A magyar területen 
való áthaladáshoz ekkor még szükség lett volna egy az illetékes tagállam által kibocsátott 
schengeni vízumra. 
Következtetés

A fentiek tükrében kijelenthető, hogy a magyar hatóságok szabályszerűen jártak el.
Mindazonáltal a D típusú vízummal kapcsolatos szabályozás megújulásának köszönhetően a 
jövőben ilyen probléma már nem merülhet fel.”


