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ad 1. § (1) bekezdés 
 
Álláspontunk szerint meg kellene teremteni annak lehetőségét, hogy a kérelmező felmentést kapjon a külföldi 
állam (származási ország) által kiállítandó, büntetlen előéletre vonatkozó igazolás csatolása alól. Egyrészt 
elképzelhető, hogy az adott államban egyáltalán nem áll rendelkezésre olyan nyilvántartás, amely alapján ilyen 
igazolás kiállítása lehetséges volna, másrészt az is előfordulhat, hogy a huzamosabb ideje Magyarországon élő 
kérelmező már teljesen elvesztette a kapcsolatot a származási országával, vagy nem áll rendelkezésre elérhető 
közelségben olyan külképviselet, ahol segítséget tudnának nyújtani ebben a kérdésben.  
 
Véleményünk szerint a fentiekhez hasonló megfontolásokból tartalmaz a jelenleg hatályos idegenrendészeti 
törvény végrehajtási rendelete is felmentési lehetőséget az ezen igazolás csatolása alól letelepedési engedély 
iránti eljárásokban. (A 170/2001. (IX. 26.) Korm. r. 30. § (4) bek. második mondata szerint: „Az (1) bekezdés b) 
és c) pontjában foglalt okirat csatolása alól a kérelmező nyilatkozata alapján felmentés adható.”) 
 
Az újonnan hatályba lépő Idtv. végrehajtási rendelete 96. § (2) bekezdése ugyancsak tartalmaz felmentési 
lehetőséget a büntetlen előéletet igazoló dokumentum beszerzése vonatkozásában. („96. §(2) A 94. § (1) 
bekezdés b) és c) pontjában foglalt okirat csatolása alól felmentés adható, ha az okirat beszerzése a harmadik 
országbeli állampolgár önhibáján kívüli okból lehetetlen, vagy aránytalan nehézséggel járna. Ilyen esetben az 
okiratot a kérelmező nyilatkozata pótolja.”) 
 
Ezen túlmenően az elismert menekült kérelmezők esetében álláspontunk szerint különös körültekintéssel kellene 
eljárni, annak érdekében, hogy az elismert menekült kérelmező semmilyen esetben se lehessen kötelezhető a 
származási országával való kapcsolatfelvételre, illetve egy ilyen kapcsolatfelvétel (és az adott igazolás) 
csatolásának elmaradása ne legyen a kérelmező terhére értékelhető.  
 
A fentiekből következően az alábbi módosítást javasoljuk:  
 

1. § 
 

(1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Ha a büntetlen előéletről külföldi állam illetékes hatóságának igazolása is szükséges, és az hivatalból nem 
szerezhető be, a kérelmezőt fel kell hívni arra, hogy a külföldi lakóhely szerint illetékes hatóság büntetlenséget 
tanúsító okmányát csatolja. A kérelmező nem kötelezhető a büntetlen előéletre vonatkozó igazolás beszerzésére a 
külföldi állam illetékes hatóságától, amennyiben a kérelmező elismert menekült, és az igazolás beszerzése folytán 
azzal származási országával, vagy olyan olyan országgal kellene kapcsolatba lépnie, amelyről feltételezhető, hogy 
információt továbbít a származási országba. A büntetlen előéletre vonatkozó, a külföldi állam illetékes hatósága 
igazolásának csatolására vonatkozó kötelezettség alól felmentés adható, ha az igazolás beszerzése a kérelmező 
önhibáján kívüli okból lehetetlen, vagy aránytalan nehézséggel járna. Ilyen esetben az okiratot a kérelmező 
nyilatkozata pótolja.” 
 


