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cseh állampolgárság kérvényezéséről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Srí Lanka-i állampolgár, és 2003-ban kapott menedékjogot 
Csehországban. Cseh élettársával van egy közös gyermekük, aki cseh állampolgár. 
Kérvényezte a cseh állampolgárságot, de kérvényét munkanélkülisége miatt elutasították. 
Huzamos tartózkodási engedélyre vonatkozó kérvényét is elutasították, mert a cseh hatóságok 
szerint először le kellene mondania a menedékjogra vonatkozó engedélyéről. A petíció 
benyújtója nem érti, hogy miért kell ezt megtennie, és attól tart, hogy e dokumentum nélkül 
már nem kérvényezhet tartózkodási engedélyt. Az Európai Parlament segítségét kéri. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a 
más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e 
státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK 
irányelv harmonizálta az Európai Unió szintjén azokat a jogokat, amelyeket az uniós 
tagállamok a menekült jogállásúként elismert harmadik országbeli állampolgárok számára 
biztosítanak. A tagállamoknak az említettek közül kikerülő bizonyos jogok tekintetében 
biztosítaniuk kell a menekült jogállásúként elismert személyek és saját állampolgáraik közötti 
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egyenlő bánásmódot. 

Így különösen az irányelv 26. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a tagállamoknak 
engedélyezniük kell a menekültek számára, hogy munkavállalóként vagy önálló 
vállalkozóként munkát vállaljanak. Ezenfelül gondoskodniuk kell arról, hogy a menekült 
jogállásúként elismert személyek számára a saját állampolgárokra vonatkozó feltételek mellett 
olyan tevékenységeket kínáljanak fel, mint például a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
felnőttképzési lehetőségek, a szakmai képzés és a munkahelyi gyakorlati tapasztalatok 
szerzése.

Az irányelv 24. cikke értelmében a tagállamoknak a menekült jogállásúként elismert 
személyek részére legalább három éves érvényességű idejű és megújítható tartózkodási 
engedélyt kell kiállítaniuk. A tartózkodási engedély visszavonását eredményező feltételeket 
taxatív módon fel kell sorolni. Nem képez ilyen feltételt az az eset, amikor a menekültként 
elismert személy mindössze hosszú távú tartózkodásra jogosító engedélyt kérvényez. 

Azt a kérdést illetőn, hogy a cseh hatóságok elutasították cseh állampolgárság megadását a 
menekült jogállásúként elismert személy számára, az egyes tagállamok határozzák meg az 
állampolgárság megszerzésének és elvesztésének feltételeit. Ezek a kérdések nem tartoznak az 
uniós jog hatálya alá, ezért a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel az ügyben való fellépésre.

A 2003/109/EK tanácsi irányelvet („a huzamos tartózkodásról szóló irányelv”) 2011-ben 
módosították1 annak érdekében, hogy annak hatálya a nemzetközi védelmet élvező 
személyekre, nevezetesen a menekültekre és a kiegészítő védelmet élvező személyekre is 
kiterjedjen. A módosított irányelv értelmében huzamos tartózkodási engedélyt bocsátanak ki a 
nemzetközi védelmet élvező azon személyek számára, akik öt éven keresztül jogszerűen és 
folyamatosan a tagállam területén tartózkodtak. E jogállás megszerzését követően – bizonyos 
feltételek mellett – másik tagállamba költözhetnek, és ott huzamos tartózkodási engedélyt is 
szerezhetnek. 

A tagállamoknak 2013. május 20-ig kell átültetniük nemzeti jogrendjükbe az irányelvet. A 
nemzetközi védelmet élvező személyek ezért – az általános szabálynak megfelelően – e 
tekintetben csupán az említett határidő lejártát követően élvezhetik az irányelvben 
meghatározott jogokat. 

Következtetések

Az uniós jog lehetséges megsértésére utaló információk hiányában a Bizottság nem 
foglalkozhat tovább az üggyel. A petíció benyújtója – belátása szerint – csehországi jogi 
tanácsadóhoz és/vagy nem kormányzati szervezethez fordulhat az alkalmazandó releváns 
nemzeti eljárásokra vonatkozó további tájékoztatás érdekében.

                                               
1 HL L 132., 2011.5.19., 1. o.


