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BÁBA IVÁN 

Schengen sebei
AZ EURÓPAI UNIÓ VÍZUMRENDÉSZETE

ÉS AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ 

Az Európai Unió egységes határőrizeti rendszerének egyik legfontosabb pillére –
amelyről az utóbbi hónapok zajos vitáiban még nem esett szó – az egységes uniós
vízumrendészet. E rendszert a Schengen-övezet tagállamai azért hozták létre,
hogy közös ellenőrzés alatt tartsák az immár belső határellenőrzéssel nem védett
tagállamokba az idegenek belépését, illetve benttartózkodását.   

A VÍZUMELJÁRÁS
A vízumeljárást a Schengen-öve-
zet országaiban egyrészt a nem-
zeti jogszabályok, másrészt az
Európai Unió rendeletei határoz-
zák meg. Magyarországon a 2007.
évi II. törvény szabályozza a har-
madik országbeli – vagyis az
unión kívüli – állampolgárok be -
utazását és tartózkodását, a
2007. évi I. törvény pedig a sza-
bad mozgás jogával rendelkező
személyek beutazását és tartóz-
kodását. Míg a 810/2009/EK
rendelet előírja a Közösségi Ví -
zumkódex létrehozását, az 539/
2001/EK rendelet tartalmazza a
külső határok átlépésekor ví -
zum  kötelezettség alá eső, illet-
ve az e kötelezettség alól men-
tes harmadik országok felsoro-
lását. A „schengeni” Vízuminfor-
mációs Rendszer létrehozásáról
(VIS) szóló 2004/512/EK rende-
let pedig az egyik legfontosabb
pillére a közös vízumpolitikának.  

A három hónapot meg nem
haladó tartózkodáshoz a beutaz -
ni szándékozónak – egységes –
ún. „C” vízumra van szüksége.
A harmadik országbeli állampol-
gárok az első beutazástól számí-
tott 6 hónapon belül legfeljebb
90 napig „C” típusú, egységes
schengeni vízummal utazhatnak
be Magyarországra, vagyis az
Európai Unióba. A vízumkérel-
met az illetékes magyar külkép-
viseleten nyújthatják be. A ví -
zumkérelem befogadható, ha a
kérelmező a megfelelő időben
benyújtja a kitöltött és aláírt
vízumkérő adatlapot, érvényes
útlevét, megfelelő fényképét,
megfizeti a vízumdíjat – mely ál -

talában 60 euró, de a díj külön-
bözhet a vízumkönnyítési meg-
állapodásokban foglaltak sze-
rint –, és ujjlenyomatot ad.

A vízum kiadható és a ma -
gyarországi („schengeni”) tartóz-
kodás engedélyezhető, ha a ké -
relem vizsgálata során a vízum-
kiadó hatóság meggyőződött
arról, hogy a kérelmező teljesíti a
beutazási és tartózkodási felté-
teleket, vagyis igazolja a terve-
zett tartózkodás célját és felté-
teleit, s megfelelő anyagi fede-
zettel rendelkezik. A másik alap-
feltétel nemzetbiztonsági jellegű,
vagyis a kérelmező nem állhat
beutazási tilalmat elrendelő fi -
gyelmeztető jelzés hatálya alatt,
nem jelenthet kockázatot az ille-
gális bevándorlás vagy a tagálla-
mok biztonsága tekintetében, és
meg kell győződni arról, hogy a
kérelmezőnek szándékában áll a
vízuma lejárta előtt elhagyni a
tagállamok területét. A „C” típu-
sú vízumok a fokozatosság elvé-
nek betartásával egyszeri, két-
szeri, vagy többszöri beutazásra,
ám legfeljebb ötéves érvényes-
séggel adhatók ki.

A KÉRELMEK 
FELDOLGOZÁSA
A fent említetteken kívül az
Európai Unió vízumpolitikájának
alapvető forrása még a Közössé-
gi Kézikönyv (Handbook) a ví -
zumkérelmek feldolgozásáról és
a kiadott vízumok módosításá-
ról, mely a bizottság C(2010)
1620 (2010. március 19.) határo-
zata alapján jött létre, valamint
a bizottság C(2010) 3667 (2010.
június 11.) határozata a vízum-

osztályok működési rendjéről és
a helyi schengeni együttműkö-
désről. A Schengeni határ-ellen-
őrzési kódex (562/2006/EK ren-
delet), a vízumok egységes for-
mátumáról szóló 856/2008/EK
rendelet, valamint a vízumköny-
nyítési megállapodások és bíró-
sági esetjog felsorolása teszi
teljessé a rendszert. A Vízum-
kódex meghatározza a vízum
fo galmát mint „beutazási ígér-
vényt”, illetve az egyes vízum-
fajtákat.

A tagállamok együttműkö -
désének több formája létezik.
A konzultációt a Vízumkódex 22.
cikke szabályozza bizonyos ál -
lampolgárságú vízumkérelmezők
vonatkozásában az egyes tagál-
lamok között. A tagállamok meg -
követelhetik, hogy más tagálla-
mok központi hatóságai egyez-
tetést folytassanak az ő közpon-
ti hatóságaikkal egyes harmadik
országbeli állampolgárok vagy
ilyen állampolgárok bizonyos ka -
tegóriái által benyújtott kérel-
mek vizsgálatakor. 

A Vízuminformációs Rend-
szer (VIS Visa Information Sys -
tem) a vízumokkal kapcsolatos
adatok és információk továbbí-
tását szolgáló, a tagállamok kö -
zötti integrált számítástechnikai
rendszer, melynek célja javítani
a közös vízumpolitika végrehaj-
tását, a helyi schengeni együtt-
működést, a központi vízumha-
tóságok közötti konzultációt,
valamint biztonságossá tenni az
ellenőrzést a külső határokon. A
Helyi Schengeni Együttműködés
az egyes tagállamokban, illetve
harmadik országokban – vagyis

a külképviseleteken – működő
konzulok rendszeres jelleggel
ülésező szakmai fóruma, mely-
nek célja a harmonizált gyakor-
lat kialakítása, a visszaélések ki -
küszöbölése, a speciális helyi
viszonyokra való egységes, közös
reagálás.

BIZONYTALAN ÉS
ELLENŐRIZHETETLEN
A fentiek alapján nyilvánvaló,
hogy az egységes vízumrendé-
szet és vízumpolitika eddig az
egyik legfontosabb eleme volt az
Európai Unió védelmének. A zárt
rendszer, a szoros együttműkö-
dés, a gyors információcsere
ugyanis minimálisra csökkentet-
te a visszaélések lehetőségét, és
folyamatos ellenőrzés alatt tar-
totta a beutazó „idegeneket”. Az
unió tagállamai eurómilliárdokat
költöttek e rendszer felépítésé-
re és működtetésére. 

2015 őszén az Európai Unió
területére beözönlött több mint
egymillió, ellenőrizetlen identi-
tású illegális migráns. Ez hatal-
mas rést ütött az unió bizton sági
rendszerén, különösen vízum-
rendészetén. Az adatbázis meg-
bízhatósága súlyosan károso-
dott, az előzetes ellenőrzés és
szűrés – ami a vízumrendészet
lényege – lényegében összeom-
lott. A migránsok százezreinek
bizonytalan és többnyire ellen-
őrizhetetlen identitása szinte
megoldhatatlan feladat elé állí-
totta a tagállamok illetékes ha -
tóságait. A közös uniós belbiz-
tonsági rendszer egyik legfonto-
sabb pillérét a „kidőlés” veszélye
fenyegeti.
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