
MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 
1074 Budapest, Dohány utca 20. II/9. 

1242 Budapest, Pf. 317. 
Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 

helsinki@helsinki.hu 
www.helsinki.hu 

 
 

 
Dr. Balogh János r. altábornagy, rendőrségi főtanácsos 
Országos Rendőrfőkapitány 
Országos Rendőr-főkapitányság 
 
Tárgy: Tájékoztatás kérése az Európai Unió Bíróságának C-808/18. számú ügyben született ítéletének 
kapcsán megtett intézkedésekről 
 
 

 

Tisztelt Altábornagy úr! 
 
A Magyar Helsinki Bizottság 2016 nyara óta számos alkalommal hívta fel a figyelmet arra, hogy az 
államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. szakaszának 2016. július 5-től, illetve 2017. március 
28-tól érvényes módosításai tömeges jogsértések elkövetését írják elő az intézkedő rendvédelmi 
szerveknek. Az úgynevezett visszakényszerítéseket lehetővé tevő módosítások 2017 nyarán az Európai 
Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás részévé váltak. Az Európai Bizottság egyebek mellett 
a kötelezően alkalmazandó 2008/115 irányelv 5. cikkében, 6. cikkének (1) bekezdésében, 12. cikkének 
(1) bekezdésében, és 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárások és garanciák, valamint 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 18. és 47. cikkében meghatározott jogok megsértését rótta fel 
Magyarországnak a módosítások kapcsán.  
 
A visszakényszerítésekkel összefüggésben, a Magyar Helsinki Bizottság következetes álláspontjával 
összhangban, 2016 óta számos nemzetközi emberi jogi mechanizmus is felhívta a figyelmet arra, hogy 
ez a gyakorlat Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel ellentétes, továbbá felveti az Alaptörvény 
XIV. cikkének (2) bekezdésében foglalt csoportos kiutasítás tilalmának megsértését is. A 
visszakényszerítésekkel kapcsolatban rendszeresek a bántalmazásokról és megalázó bánásmódról szóló 
beszámolók; a Magyar Helsinki Bizottság tucatnyi sértett képviseletét látja el ilyen ügyekben jelenleg is.  
 
2020. december 17-én az Európai Unió Bírósága ítéletet hirdetett abban a kötelezettségszegési 
eljárásban, melyet az Európai Bizottság a fent hivatkozott, többek között a visszakényszerítést lehetővé 
tévő jogszabálymódosítások miatt indított Magyarországgal szemben. Az Európai Unió Bírósága a C-
808/18. számú ügyben kimondta, hogy a visszakényszerítéseket lehetővé tevő magyar jogszabályi 
környezet, különös tekintettel arra, hogy az egyéb releváns jogszabályi rendelkezések és az azokból 
fakadó gyakorlat illuzórikussá tette annak lehetőségét, hogy a visszakényszerített külföldiek 
hozzáférhessenek a menekültügyi eljáráshoz, az uniós jogba ütközik.  
 
Az Európai Unió Bíróságának ítéletei kötelező érvénnyel bírnak a tagállamokra nézve, annak 
megállapítását követően, hogy egy tagállami jogszabály és/vagy gyakorlat uniós jogszabályba ütközik, 
az adott jogszabály alkalmazását fel kell függeszteni. A Magyar Helsinki Bizottság aggodalommal 
észlelte, hogy az ítéletben foglaltak ellenére 2020. december 17. és 2021. január 7. között a Rendőrség 
szíves tájékoztatása alapján összesen több, mint 2 000 visszakényszerítés történt.  
 
A fentiek fényében kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a 2020. december 17-i ítélet következtében 
milyen utasítást adott ki, illetve tervez kiadni annak érdekében, hogy a Rendőrség az ítéletben 
foglaltaknak megfelelően, az EU Bíróság Magyarországra is kötelező jogértelmezésének eleget téve 
megszüntesse az uniós jogba ütköző visszakényszerítések végrehajtását. Bár sajnos nem teheti meg 
nem történtté a közel négy és fél év során több mint 50 000 alkalommal végrehajtott súlyos jogsértést 
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eredményező visszakényszerítéseket, mihamarabbi határozott fellépése a jövőbeni jogsértéseket mégis 
megakadályozhatja. Az uniós bíróság által megállapított jogsértés mértéke példátlan a magyar 
Rendőrség rendszerváltást követő 30 éves történetében. Így az ügyben az ítélet óta megtett, valamint 
a közeljövőben megtenni tervezett lépései reményeim szerint hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jogalkotó 
által előidézett, a Rendőrség egészét és az állomány számos tagját jogellenes intézkedésekre felhívó 
rendelkezések okozta károkat mérsékeljék. 
 
Szíves tájékoztatását előre is köszönöm. 
 
 
 
Budapest, 2021. január 7.  
 
 
 
 

Tisztelettel: 

         
 

dr. Kádár András Kristóf 
társelnök 
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