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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Özkan Nissen, német, török és albán állampolgár által benyújtott, a 
különféle tagállamokba, különösen az Egyesült Királyságba való utazás 
nehézségeiről szóló 370/2000. számú petíció

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek házastársa német állampolgár, hármas állampolgár (német, török 
és albán) és minden országban és ezekben az országokban eltérő identitással rendelkezik. 
Ráadásul az Ausztriában kibocsátott német útlevelében eltérő néven szerepel, amelyből a 70-
es és 80-as években problémái származtak bizonyos uniós tagállamokba történő utazásai
során. Kivételt képezett Dánia, ahonnan 1981-ben deportálták, az érintett országok hatóságai 
azt ajánlották neki, hogy török útlevelével és a megfelelő vízummal utazzon, ami megoldotta 
a problémát. A petíció benyújtójának a panasza az, hogy az Egyesült Királyságba nem léphet 
be sem a német útlevelével sem vízummal, mivel nem jogosult vízumra, mert nem felel meg a 
szükséges követelményeknek. Például nincs tartózkodási engedélye, mivel német 
állampolgár. Kifogásolja továbbá a nézetei szerint igen magas vízumköltségeket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2000. október 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2001. február 2.

A petíció benyújtója, akinek házastársa német állampolgár, hármas állampolgár (német, török 
és albán). Mivel a nevekre vonatkozó nemzeti jogszabályok eltérnek egymástól, a petíció 
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benyújtója úti okmányaiban eltérő nevek alatt szerepel (Ali Özkan Nissen a német útleve 
szerint, Özkan Kayaturk a török útlevele szerint). Ezek az eltérések többször is nehézséget 
okoztak a petíció benyújtója számára utazásai során a határellenőrzések és a légi társaságok 
esetén is. A petíció benyújtója megjegyzi, hogy több állam is azt tanácsolta neki, hogy a 
problémák elkerülése végett utazzon a török útlevelével. 

Nehézségek az Egyesült Királyságban
– 1990-ben az öbölháború kitörése után a petíció benyújtója az Egyesült Királyságba 
szándékozott utazni. Az akkori helyzet miatt (európai útlevelet használó terroristák) úgy 
tűnik, hogy a petíció benyújtójának azt tanácsolták, hogy török útlevelét használja. A petíció 
benyújtója a török útlevele alapján kért és kapott vízumot. 
– 1997-ben hirtelen el kellett utaznia az Egyesült Királyságba. Miután nem volt elég idő arra, 
hogy vízumot kérvényezzen, német okmányokkal kísérelte meg az utazást (útlevél és 
személyi igazolvány). A hamburgi repülőtéren a British Airways légitársaság alkalmazottja 
felhívta a londoni emigrációs szolgálatot, majd ezután nem engedte felszállni a gépre. Úgy
tűnik, hogy azért nem engedték felszállni a gépre, mert korábban vízummal utazott (a török 
útlevelét használva).
– 1999-ben a petíció benyújtója vízumkérelmet nyújtott be a brit hatóságokhoz, hogy 2000 
februárjában tervezett fülöp-szigeteki útja előtt átutazhasson az országon. Az illetékes 
hatóságok közölték, hogy több dokumentumra van szükségük (német tartózkodási engedély, 
munkáltatói igazolás vagy a hivatalos német iparűzési nyilvántartásba történő regisztráció 
igazolása, igazolás a rendelkezésére álló pénzeszközökről és meghívó az Egyesült 
Királyságba) és igen magas vízumdíjat szabtak ki számára. A petíció benyújtója több 
dokumentumot sem tudott biztosítani (például tartózkodási engedély, mivel német 
állampolgár) és kiderült, hogy nem kell vízumot kérnie sem. Az utazás napján a British 
Airways először nem engedte fel a repülőre. A probléma később megoldódott és a német 
határrendőrség közbelépésének és a brit emigrációs szolgálattal való telefonbeszélgetésnek 
köszönhetően a petíció benyújtója felszállhatott a repülőgépre.

Nehézségek Németországban
A petíció benyújtója többször is nehézségekkel találta magát szemben mikor útjairól visszatért 
Németországba. Kérésére többszörös személyazonosságát (1998 májusáig) egy rendőrségi 
aktában is felsorolták paradox módon azért, hogy mikor Németországba lép ne okozzanak 
problémát eltérő nevei és utazási dokumentumai.  Ezenkívül a neumünsteri polgármesteri 
hivatal 1997 májusában kiadott részére egy dokumentumot, amelyet a Németországba 
belépéskor bemutathat a határrendőrségnek és a légitársaságnak. Ez a dokumentum részletezte 
a petíció benyújtójának különleges, a nemzetiségéből és a nevéből fakadó helyzetét.

A közösségi joghoz kapcsolódó megjegyzések:

A dokumentum szerint nincs kétség afelől, hogy a petíció benyújtója többek között német 
állampolgársággal is rendelkezik. Következésképpen uniós állampolgár és élvez minden 
ebből adódó jogot. Tehát a tagállamok területén joga van a szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz (lásd EKSz. 18. cikk).
Az a tény, hogy ezenkívül rendelkezik még egy vagy több állampolgársággal semmi esetre 
sem fosztja meg uniós állampolgári jogaitól vagy nem nehezíti meg e jogok gyakorlását (lásd 
a Bíróság ítéletét a C-369/90 sz. Micheletti ügyben).
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A brit hatóságok fellépése a petíció benyújtójával szemben tehát a közösségi jog 
szempontjából problematikusnak tűnik. Bár már tíz éve tudomásuk van arról, hogy a petíció 
benyújtója német állampolgár is, a brit hatóságok török állampolgárként kezelik a petíció 
benyújtóját, aki egy uniós állampolgár családtagja. Ez a magatartás, amely a közösségi joggal 
is ellenkezik, az abszurditás határait súrolja: egy 1991. június 6-i levélben a düsseldorfi Brit 
Konzulátus a petíció benyújtójának azt írta a török útlevelébe kérvényezett vízum kapcsán, 
hogy uniós tagállam állampolgáraként ingyenes vízumra jogosult.

A közösségi jog értelmében a brit hatóságok kötelesek a petíció benyújtóját uniós 
állampolgárként kezelni. Az ő hatáskörükbe tartozik a megfelelő intézkedések meghozása, 
utasítások adása az illetékes szolgálatok (konzulátus, határellenőrzés) számára, valamint a 
légitársaságok értesítése annak érdekében, hogy a petíció benyújtója élhessen jogával és 
anélkül, hogy vízumkérelmet kelljen benyújtania, léphessen egy személyazonosító okmány 
vagy a német útlevele bemutatásával brit felségterületre.

A Bizottság szolgálatai felhívják a brit hatóságok figyelmét a petíció benyújtójának esetére és 
emlékeztetik őket a közösségi jogból adódó kötelezettségeikre.

A német hatóságok fellépése (rendőrségi nyilvántartás, egyedi dokumentum) valószínűleg 
azzal indokolható, hogy meg kívánták kímélni a petíció benyújtóját a további nehézségektől, 
azonban a közösségi jog szempontjából különösnek tekinthető. Érdemes feltenni azt a kérdést, 
hogy a közösségi jog kívánalmait (személyazonosító okmány vagy útlevél bemutatása a 
határátkeléskor) figyelembe vették-e ebben az esetben, amikor is az a tény, hogy a petíció 
benyújtójának más a neve, mint ami a német útlevelében szerepel és a németen kívül más 
állampolgársággal is rendelkezik azt eredményezte, hogy a német útlevelet nem tekintették a 
német határ átlépéshez elégségesnek és kiegészítő intézkedéseket tettek, ami aligha 
egyeztethető össze az uniós polgárság eszméjével. 

Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója többé nem ütközik nehézségbe, ha 
Németországba kíván belépni német útlevelével. Minden esetre nem említette, hogy 1998 
után, a rendőrségi aktában való regisztrációja lejártával bármi problémája lett volna.  

Ezért a Bizottság szolgálatai nem tartják szükségesnek, hogy felhívják a német hatóságok 
figyelmét a petíció benyújtójának esetére.

Ugyanakkor a Bizottság szolgálatai nem zárják ki annak eshetőségét sem, hogy a petíció 
benyújtója olykor saját hibáján kívül hozzájárult a nehézségekhez. Kétségtelen, ha ugyanazon 
út több szakaszában különféle útleveleket használt attól függően, hogy a repülőjegyen, a 
hotelfoglaláson milyen nevek szerepeltek, megzavarhatta a határellenőrző hatóságokat és a 
légitársaságokat és további ellenőrzésre késztette őket.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója Németországban élő német és török állampolgár és azért emel panaszt, 
mert nehézségekbe ütközött, amikor az Egyesült Királyságba tartó repülőre kívánt felszállni. 
A problémák abból adódtak, hogy a petíció benyújtójának német és török útlevelében eltérő 
nevek szerepelnek. Mindez nem ütközik törvénybe. A jegy megvételekor a török útlevele 
szerinti nevet használta. Amikor a repülőre kívánt felszállni, a német útlevelét használta, de a 
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légitársaság alkalmazottjai megtagadták tőle a felszállást, mivel a német útlevelében szereplő 
név nem egyezett meg a listán szereplő névvel.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a 
Szerződésekben és a végrehajtásuk érdekében hozott intézkedésekben megállapított 
korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz. A vonatkozó korlátozásokat és feltételeket az Unió 
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv tartalmazza. 

Az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy a tagállamok az unió állampolgárok 
érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel beléphetnek az uniós országok területére 
vagy kiléphetnek onnan.  Az irányelv értelmében az uniós állampolgárok vízum nélkül 
utazhatnak az Európai Unión belül. A török állampolgároknak elvben vízumra van szükségük. 
Az uniós és török állampolgársággal rendelkező polgárok uniós állampolgárságuk révén 
vízum nélkül utazhatnak.

A 2004/38/EK irányelvnek való megfelelés érdekében az Egyesült Királyság 2006-ban az 
Európai Gazdasági Térségre vonatkozó bevándorlási szabályokat fogadott el. Az uniós jog 
fent említett követelményeit jogszerűen átültették az Egyesült Királyság jogrendjébe.

A petíció benyújtójának problémájával kapcsolatban az Egyesült Királyság hatóságai 
megerősítették, hogy a petíció benyújtójának nincs szüksége vízumra, ha német útlevelét 
használja a határon. Úgy tűnik, hogy a probléma abból adódott, hogy török nevét használta a 
jegyvételkor és német nevét a repülőre szálláskor. 

Az irányelv fent említett szabályai a tagállamokra vonatkoznak, és nem sértik a légitársaságok 
azon jogát, hogy saját szabályokat állapítsanak meg az utasok személyazonosságának 
meghatározásakor. A légitársaságoknak joga van ahhoz, hogy biztonsági vagy azonosítási 
üzleti keretek között ellenőrizzék az utasok személyazonosságát. Az uniós jogban nincs olyan 
rendelkezés, amely kötelezné a légitársaságokat arra, hogy felengedjenek a gépre egy olyan 
utast, akinek a neve eltérően szerepel a jegyen és az úti dokumentumokban. Tehát a 
légitársaság nem vétett az uniós jog ellen, amikor megtagadta a petíció benyújtója számára a 
gépre való felszállást.

Hangsúlyozni kell, hogy az ilyen esetek elkerülése érdekében a jövőben a petíció benyújtója 
számára a legegyszerűbb megoldás az, ha a német nevét használja repülőjegy vásárlásakor.


