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Tárgy: Olga Baltag moldovai állampolgár által benyújtott 1437/2012. számú petíció 
a Schengeni Megállapodás Olaszország általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki 2009 augusztusában beiratkozott a Strasbourgi Egyetemre, 
Moldovában huzamos tartózkodásra jogosító diákvízumot igényelt. Miután megérkezett 
Franciaországba, elintézte az ahhoz szükséges hivatalos ügyeket, hogy „vízummatricát” 
kapjon, majd 2009. október 28-án Strasbourgban vonatra szállt és elindult Moldovába. A 
milánói repülőtéren a biztonsági ellenőrzést követően nem engedték felszállni a gépre, arra 
hivatkozva, hogy nem rendelkezik Olaszországban érvényes okmányokkal. A petíció 
benyújtója szerint ezzel megsértették a személyek határátlépésére irányadó szabályok 
közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló rendelet értelmében meglévő jogait.

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.

Először is a légi járatok utasainak jogairól szóló 261/2004/EK rendelet kapcsán meg kell 
jegyezni, hogy a beszállás visszautasítását a 2. cikk j) pontja úgy határozza meg, mint az utas 
szállításának megtagadását annak ellenére, hogy azok a beszállásra kellő időben és 
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megerősített foglalás birtokában jelentkeztek, kivéve, ha beszállásukat ésszerű indokok, 
úgymint egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, illetve nem megfelelő utazási 
okmányok miatt utasítják el. 

Tehát amennyiben az utas szállítását nem megfelelő okmányai miatt tagadják meg – hacsak a 
légitársaság vagy a repülőtér alkalmazottai nem követtek el hibát az iratok ellenőrzése során –
, az ésszerű indoknak tekintendő és így a 261/2004/EK rendelet értelmében nem jelenti a 
„beszállás elutasítását”. Vagyis a szóban forgó rendelet nem alkalmazható azokra az utasokra, 
akiket azért nem engedtek fel egy repülőgép fedélzetére, mert nem teljesítették a schengeni 
térségben érvényes vízumelőírásokat. 

Ami konkrétan a schengeni térségben alkalmazandó előírásokat illeti, meg kell említeni, hogy 
a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 18. cikkének megfelelően 2010. 
április 5-ig a huzamos tartózkodásra feljogosító („D” típusú) vízum nemzeti vízum volt, 
amely birtokosát kizárólag a vízumot kiadó állam területén való tartózkodásra jogosította fel, 
még ha ugyanakkor a huzamos tartózkodásra feljogosító vízumot kiadó állam területére való 
utazás céljából feljogosított más schengeni államok területén való áthaladásra is.

Az 539/2001/EK rendeletnek megfelelően harmadik államok – így Moldova – rövid távú 
tartózkodásra feljogosító vízum megszerzésére való kötelezettségnek alávetett polgárai – bár a 
„D” típusú vízumot kiadó tagállam területén jogszerűen tartózkodtak – az említett „D” típusú 
vízum birtokában nem voltak jogosultak más tagállamokban való rövid idejű tartózkodásra; a 
D” típusú vízum alapján ugyancsak nem voltak jogosultak származási országukba való 
visszatérésük alkalmával más tagállamokon való áthaladásra.

A Schengeni Egyezmény 18. cikke eredeti megfogalmazásában a tagállamok akkoriban 
alkalmazott eljárásából indult ki, azaz abból, hogy a „D” típusú vízumokat általában 
tartózkodási engedélyre cserélték, mihelyt a vízum birtokosa a vízumot kibocsátó tagállam 
területére érkezett. Harmadik országok állampolgárai ilyen tartózkodási engedély birtokában 
már szabadon közlekedhettek a schengeni térségben. Ennek folytán a Schengeni Egyezmény 
megkötésekor a tagállamok nem tartották szükségesnek, hogy a „D” típusú vízum birtokosai 
esetében szabályozzák a schengeni térségben való mozgásukat, származási országukba való 
hazatérésüket vagy a „D” típusú vízumot kiadó országba való második átutazásukat.

A gyakorlatban egyre inkább az okozta a legnagyobb problémát, hogy miután a harmadik 
országok polgárai területükre érkeztek, a tagállamok a „D” típusú vízumokat nem cserélték 
tartózkodási engedélyre, vagy csak jelentős késedelemmel tették ezt meg. Ennélfogva az 
érintettek – akik csupán „D” típusú vízummal rendelkeztek – „bennragadtak” a „D” típusú 
vízumot kiadó tagállamban; a harmadik országok „D” típusú vízummal rendelkező 
polgárainak az 539/2001/EK rendelet értelmében rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni 
vízumra („C” típus) volt szükségük ahhoz, hogy más schengeni tagállamba utazhassanak, 
ideértve a schengeni tagállamok területén való átutazást is származási országukba vagy 
később a tartózkodásuk szerinti tagállamba való visszatérésük alkalmával.

Ebben a kontextusban került sor 2010. március 25-én elfogadásra a Schengeni Megállapodás 
végrehajtásáról szóló egyezménynek, valamint az 562/2006/EK rendeletnek a hosszú távú 
tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő 
módosításáról szóló 265/2010/EU rendelet. A rendelet célja harmadik országok azon 
állampolgárai mozgásának megkönnyítése a schengeni térségben, akik valamely tagállam 
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által kibocsátott, huzamos tartózkodásra feljogosító „D” típusú vízum birtokában jogszerűen 
tartózkodnak az említett tagállamban.

A rendelet 2010. április 5-én lépett hatályba, vagyis ettől a naptól kezdve valamennyi 
érvényes, huzamos tartózkodásra feljogosító vízummal rendelkező személy egy hathónapos 
időszak során három hónapig szabadon mozoghat a schengeni térségben. A valamely tagállam 
által kibocsátott, huzamos tartózkodásra feljogosító „D” típusú vízum birtokában harmadik 
országok polgárai egy félév során három hónap időtartamban – a tartózkodási engedélyek 
birtokosaival megegyező feltételekkel – szabadon utazhatnak a többi tagállamba. E szabad 
mozgás azt is magában foglalja, hogy korlátlan számú alkalommal elhagyhatják a schengeni 
térséget, illetve oda beléphetnek.

A petíció benyújtójának utazása idején – 2009. október 20-án – még a régi előírások voltak 
hatályban. Ebből következően a petíció benyújtója számára az általa birtokolt „D” típusú 
vízum nem tette lehetővé, hogy Moldovába való visszatérése során áthaladjon Olaszországon. 
Előbb egy schengeni térségben (Strasbourg és Milánó között) közlekedő vonatot vett igénybe, 
majd Moldova felé repülőgépen kívánta elhagyni a schengeni térséget. Vagyis ahhoz, hogy 
eljusson a milánói Malpensa nemzetközi repülőtérre, előbb olasz területen kellett áthaladnia, 
amihez olaszországi áthaladásra feljogosító schengeni vízumra lett volna szüksége.

Következtetés

Az előbbiekből levonható a következtetés, hogy az olasz hatóságok jogszerűen jártak el.  Így 
az, hogy az olasz hatóságok a petíció benyújtóját nem engedték felszállni a Moldova felé tartó 
repülőgépre, ésszerűen indokolt volt és ennek folytán a visszautasított beszállás és légi járatok 
törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról szóló 295/91/EGK rendelet rendelkezései ebben az esetben 
nem alkalmazhatók. Ugyanakkor – a „D” típusú vízumokra vonatkozó új szabályozásnak 
köszönhetően – a jövőben hasonló probléma előfordulására nem kell számítani.


