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A CSALÁDEGYESÍTÉS PROBLEMATIKÁJA 

 

TÓTH BARBARA  

 

 
Az Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok családegyesí-

téséről szóló irányelv célja, hogy a valamelyik tagállamban jogszerűen tartózkodó harma-

dik országok állampolgárainak, valamint a menekülteknek a családi élethez való joga ne 

szenvedjen csorbát, valamint hogy a családegyesítés lényeges feltételeit meghatározza. 

Ezek között a feltételek között szerepel a családegyesítő, valamint a család definíciója, és 

az irányelv felsorolja a családegyesítés feltételeit és az azt kizáró okokat. 

Kulcsszavak: családegyesítés, család, hozzátartozó, Európai Unió 

 

The purpose of the Directive on the right to family reunification is to protect thee right to 

family life and to determine the conditions for the exercise of the right to family reunifica-

tion by third country nationals and migrants residing lawfully in the territory of the Member 

States. The definition of sponsor and family members are among the definitions applied in 

this Directive, and it also specify the requirements and cases of rejecting family reunificati-

on. 
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Bevezetés 

A családegyesítés a családi élet lehetővé tételének szükséges eszköze. Segít kiala-

kítani a harmadik országok állampolgárainak a tagállamba való beilleszkedését 

megkönnyítő társadalmi-kulturális stabilitást, és ez egyúttal a gazdasági és társa-

dalmi kohéziónak mint a Szerződésben megállapított alapvető közösségi célkitű-

zésnek az elősegítését is szolgálja. 

Az Unió területére belépő, ill. a tagállamok területén tartózkodó harmadik or-

szágbeliek jogállása jelentős eltérést mutathat aszerint, hogy az uniós szabályozás 

mely szelete irányadó rájuk. Így speciális szabályozás vonatkozik azon harmadik 

országbeliekre, akik egy szabad mozgás jogával élő, ill. azzal valaha élt uniós pol-

gár hozzátartozói. Előbbiek jogállását elsősorban az Unió polgárainak és családtag-

jaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgását és tartózkodását szabályo-

zó 2004/38/EK irányelv rendezi. A szabad mozgás jogát gyakorló uniós polgárok 
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családtagjaihoz hasonló, privilegizált helyzetben vannak azok a harmadik ország-

beliek is, akiknek a származási országa az EK-val valamiféle kedvezményes bá-

násmódot biztosító nemzetközi megállapodást kötött. A harmadik csoport igen tág, 

felöleli mindazokat a harmadik országbelieket, akik – az Egyesült Királyságot, 

Dániát és Írországot kivéve – valamely, a közös bevándorlási politika területén 

elfogadott irányelv értelmében tartózkodnak az Unió területén. A felsorolás teljes-

sége kedvéért illik még megemlíteni a szabad mozgás jogát nem gyakorló uniós 

polgár harmadik országbeli hozzátartozóinak és az Egyesült Királyság, Dánia és 

Írország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli polgárok kategóriáját 

is, akikre értelemszerűen a tartózkodás helye szerinti nemzeti jog szabályai irány-

adóak.1 Az amszterdami módosításoknak köszönhetően a családi élet kérdéseinek 

új típusú megközelítése a harmadik országbeli családtagokat is kedvezően érintette. 

Míg korábban kizárólag a harmadik országbeliek kiemelt csoportjai élvezhettek 

védelmet az uniós jog által, a szabadság, biztonság és jog térségének létrehozásával 

immáron a tagállamok területén tartózkodó harmadik országbeli polgárok családi 

életének általános körű védelme is az uniós jog látószögébe került. Így többek kö-

zött megszületett a kifejezetten harmadik országbeliek családegyesítésére vonatko-

zó 2003/86/EK irányelv. Bár utóbbi jogszabály a tagállami határokat átlépő uniós 

polgárok családegyesítését szabályozó 2004/38/EK irányelvhez hasonlóan a kon-

zervatív családmodellen alapul, annak elfogadása mégis hatalmas előrelépést jelent 

a harmadik országbeliek hosszú távú letelepedését, ill. társadalmi integrálódását 

illetően.2 

Az Unió területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok 

családegyesítéséről szóló irányelv célja, hogy a valamelyik tagállamban jogszerűen 

tartózkodó harmadik országok állampolgárainak, valamint a menekülteknek az 

Alapjogi Chartában, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményében (a továb-

biakban: EJEE) is megfogalmazott családi élethez való joga ne szenvedjen csorbát, 

valamint hogy a családegyesítés lényeges feltételeit meghatározza.  

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a családegyesítési irányelv értelmében ki 

minősül családtagnak, találunk-e valamilyen korlátozást az Alapjogi Chartában és 

az EJEE-ben foglaltakhoz képest.  

 

1. Az irányelv hatálya 

Az irányelv célja a családegyesítés jogának biztosítása a tagállamok területén jog-

szerűen tartózkodó harmadik állambeli polgárok vonatkozásában, azáltal, hogy 

meghatározza azokat a minimális feltételeket, amit minden tagállamnak biztosíta-

nia kell a családegyesítési eljárás során.3 

Az Irányelv preambuluma kimondja, hogy meg kell állapítani a családegyesítési 

kérelmek elbírálására, valamint a családtagok beutazására és tartózkodására vonat-

                                                 
1  GYENEY Laura: Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi 

élet tiszteletben tartásának jogára, PhD-értekezés, Budapest, 2011, 67. 
2  GYENEY: Legális bevándorlás…, 56.  
3  1. cikk. 
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kozó eljárásokra irányadó szabályrendszert. Ezen eljárásoknak – figyelemmel a 

tagállamok közigazgatására nehezedő munkateherre – hatékonynak és kezelhető-

nek kell lenniük, valamint átláthatónak és tisztességesnek, hogy megfelelő jogbiz-

tonságot nyújtsanak az érintettek számára. 

Területi hatályát illetően a családjogi tárgyú rendeleteknél már megszokottak 

mondhatók el itt is. Az Irányelv hatálya nem terjed ki az Egyesült Királyság és 

Írország, valamint Dánia területére. Mindemellett nem zárja ki a nemzeti jogszabá-

lyok által elismert esetlegesen kedvezőbb feltételeket. 

Az irányelv alkalmazásában a családegyesítés fogalma a következő: egy har-

madik ország – egy tagállamban jogszerűen tartózkodó – állampolgára családtag-

jainak a tagállamba történő beutazása és ott tartózkodása a családi egység megőr-

zése érdekében, függetlenül attól, hogy a családi kapcsolat a családegyesítő beuta-

zása előtt vagy azt követően jött létre. Ennek értelmében nemcsak a bevándorláskor 

már meglévő, hanem az újonnan alapított családra is kiterjed az irányelv hatálya. 

 

1.1. A családegyesítő 

Ezt az irányelvet kell alkalmazni, ha a családegyesítő a tagállam által megadott, 

egy évig vagy annál hosszabb ideig érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, 

és megalapozott kilátásai vannak a letelepedési jogosultság megszerzésére, ha 

családtagjai harmadik országok bármilyen jogállású állampolgárai. Maga az 

irányelv definiálja a családegyesítő fogalmát: „egy harmadik országnak egy tagál-

lamban jogszerűen tartózkodó állampolgára, és aki, vagy akinek családtagjai az 

együttélés érdekében családegyesítésért folyamodnak.”4 Az Irányelv értelemszerű-

en nem vonatkozik az EKSz 17. cikk (1) bekezdése értelmében vett uniós polgá-

rokra. Ez a negatív, kizáró rendelkezés vélhetően annak köszönhető, hogy az irány-

elv első tervezete még azokat az uniós polgárokat is a hatálya alá sorolta – kiiktatva 

ezzel a fordított diszkriminációból fakadó hátrányokat –, akik korábban nem éltek a 

szabad mozgás jogával.5 A fentiek felvetik azt a nagyon is kényes kérdést, hogy mi 

a helyzet akkor, ha a családegyesítő kettős állampolgársággal bír, amelyből az 

egyik tagállami, a másik harmadik országbeli állampolgárság. Vajon akkor jár-e 

jobban, ha uniós, azaz tagállami polgárságára hivatkozik, és mivel még nem élt a 

szabad mozgás jogával, a tagállami szabályok vonatkoznak rá, vagy ha harmadik 

országbeli polgársága alapján a családegyesítési irányelv hatálya alá tartozónak 

minősül.6 Egy holland bíróság már foglalkozott egy hasonló tényállású üggyel, 

ahol úgy foglalt állást, hogy semmilyen rendelkezés nem zárja ki a holland tagál-

                                                 
4  2. cikk c) pont. 
5  Később célszerűnek tűnt a fenti kérdést a családegyesítési irányelvvel párhuzamosan 

születő és kifejezetten az uniós polgárok szabad mozgásának jogával foglalkozó 

2004/38/EK irányelv szabályozási körébe vonni, aminek eredményeképpen az kikerült a 

családegyesítési irányelv hatálya alól. A sors fura fintora, hogy végül az említett irány-

elv sem tért ki e terület szabályozására. 
6  GYENEY Laura: Családegyesítés kettős mércével?, in: Iustum Aequum Salutare III. 

2007/4,  81–82. és GYENEY: Legális bevándorlás..., 275. 
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lami polgársággal is rendelkező marokkói polgárt az irányelv személyi hatálya 

alól.7 Azaz megállapítást nyert, hogy az ilyen kettős állampolgárokat nem lehet úgy 

tekinteni, mint akik csak uniós polgársággal rendelkeznek. Tehát hasonló megálla-

pításra jutott, mint az EuB. néhány ítéletében.8 Ezzel szemben az irányelvet nem 

kell alkalmazni az EU polgárának családtagjaira, valamint arra a nem uniós állam-

polgárra, aki menekültstátus elismeréséért folyamodik, és kérelme tekintetében 

még nem hoztak végleges határozatot, vagy aki ideiglenes védelemben részesül.9 

A tagállamok meglehetősen nagy mérlegelési jogkörrel rendelkeznek annak te-

kintetében, hogy mikor vannak a családegyesítőnek megalapozott kilátásai arra, 

hogy a letelepedési jogosultságot megszerezze. A 2002-es tervezet kommentárja 

mindössze annyit mond, a fenti megszorítás azt célozza, hogy „a családegyesítés 

csak azok számára legyen nyitott, akik nem átmenetileg tartózkodnak a tagállam-

ban, a tartózkodási engedély megújításának szándéka nélkül”.10 A Bizottság által 

kidolgozott iránymutatás értelmében a tagállamoknak ilyenkor figyelembe kell 

venniük az anyagi és eljárási szabályaikat, valamint a családegyesítő körülményeit 

is.11 

Érdemes lehet megemlíteni, hogy az angol szövegben szereplő sponsor kifeje-

zés egyfajta többlettartalommal bír a magyar „családegyesítő” fogalmához képest, 

hiszen nem pusztán a családegyesítés tényére utal, hanem arra az időben elnyúló 

felelősségvállalásra, amit e szerep jelent. A közösségi szabályozás ugyanis komoly 

feltételeket támaszt a családegyesítővel szemben, így többek között bizonyítania 

kell, hogy megfelelő lakhatást, betegségbiztosítást és anyagi fedezetet tud nyújtani 

a hozzá csatlakozók számára.12 

 

1.2. A családtagok 

A családi élet jelentőségének közösségi/uniós szintű elismerése kezdetben kizáró-

lag gazdasági megfontolásokon alapult, amely fókuszában egy tradicionális család-

fogalom állt. Bár a családi élet jelentőségének elismerése az amszterdami módosí-

tásoknak köszönhetően mára túllépte a szigorú értelemben vett belső piaci megfon-

tolásokat, egy koherens családjogi politika uniós szintű kiépítése még várat magá-

ra. A családi vonatkozású jogosítványok a Szerződésben továbbra is szétszórva, 

csak bizonyos területek részeiként vannak jelen.13 

                                                 
7  Rechtbank’s – Gravenhage, Amsterdam, 2005. november 16. AWB 04/53482 VRWET, 

JV 2006/28. 
8  L. Hadai-, Micheletti-, Avello- v. Belgium-ügyek. 
9  3. cikk (2) bek. 
10  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 82. 
11  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52014DC0210 (2015. IX. 

17.) 
12  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 83. és GYENEY: Legális bevándorlás..., 

277. A családegyesítővel szemben támasztott egyéb követelményeket l. a tanulmány 

következő fejezetében. 
13  GYENEY: Legális bevándorlás..., 60. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52014DC0210
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Az integráció kezdeti időszakában született munkavállalók Közösségen belüli 

szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK rendelet14 kiváló tükörképét adja a tipikus 

patriarchális családmodellnek. Ez alapján csak azok részesülhettek a migráns mun-

kavállalót automatikusan megillető tartózkodási és egyéb jogokban, akikről az 

kifejezetten említést tett.15 Az „egyéb családtagok”, így a nem házastársi kapcso-

latban élő hozzátartozó számára – annak migráns munkavállalóval való letelepedé-

sét illetően – csak „elősegítési” kötelezettséget írt elő a rendelet, és azt is, csak 

bizonyos feltételek teljesülése esetén. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a tag-

államoknak nem állt fent kötelezettsége például a migráns munkavállaló élettársa 

vonatkozásában ugyanazokat a jogokat biztosítani, mint a házastárs vonatkozásá-

ban. A fenti terminusok tehát nem minősültek kellően egyértelműnek, határozott-

nak és világosnak ahhoz, hogy a tagállami bíróságok előtt az érintett rendelkezés 

hivatkozható legyen.16 

Csak látszólagos változást hozott e tekintetben a 1612/68/EGK rendeletet rész-

ben felváltó az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgásáról szóló 

2004/38/EK irányelv, amely kivételesen a regisztrált párkapcsolatban élők számára 

is lehetővé teszi az irányelvben rögzített jogok bizonyos feltételek fennállta esetén 

történő gyakorlását.17 

A Strasbourgi Bíróság által évtizedekig alkalmazott családkoncepció, mely ha-

tással volt az Európai Bíróság joggyakorlatára is, viszonylag tág körű, azaz első-

sorban nem a formális, hanem a de facto értelemben való kapcsolat létezésére he-

lyezi a hangsúlyt a családi kötelék fennállásának elbírálásakor a 8. cikk alkalmaz-

hatósága szempontjából. Így a 8. cikk nemcsak a legszorosabb családi kötelékben 

állókra, hanem a tágabb körű rokonokra (testvérek, nagyszülők) is alkalmazást 

nyert a bíróság ítélkezési gyakorlatában.18 Mint látni fogjuk, az irányelv nem ezt a 

koncepciót követi.  

A családi élethez való jog koncepciója a Bíróság értelmezésében főszabályként 

heteroszexuális párkapcsolaton nyugszik és az azonos nemű párok csak a bizonyta-

lanabb védelmet nyújtó magánélethez való jogra hivatkozhatnak. Éppen ezért ve-

gyes érzelmeket váltott ki az EJEB 2010-ben a Schalk ügyben született ítélete is.19 

                                                 
14  A Tanács 1612/68/EGK rendelete (1968. október 15.) a munkavállalók Közösségen 

belüli szabad mozgásáról, HL L 257, 1968. 10. 19. 2–12.  
15  A migráns munkavállaló házastársa, ill. azok a lemenő egyenes ági rokonaik, akik 21 

évnél fiatalabbak vagy a munkavállaló eltartottjai, továbbá felmenő egyenes ági, eltar-

tott rokonai. 
16  GYENEY: Legális bevándorlás…, 41. 
17  Uo. 41.  
18  GYENEY: Legális bevándorlás..., 46.  
19  Schalk and Kopf v. Austria-ügy, no. 30141/04 (2010. június 24.) Az ügy tényállása a 

következő volt: Schalk és Kopf meleg párként éltek együtt Bécsben. 2002-ben házas-

ságra kívántak lépni, amit azonban a hatáskörrel rendelkező szerv elutasított, tekintve, 

hogy az osztrák jog csak különnemű személyek számára teszi lehetővé a házasságkö-

tést. A panasz benyújtásakor az osztrák jog nem ismerte a bejegyzett élettársi kapcsolat 

intézményét sem, azt csak 2010. január 1-jén vezette be. A pár végül az EJEB-hez for-
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Az EJEB ítéletében úgy találta, hogy az osztrák állam nem sértette meg az EJEE 

14. cikkét a 8. cikkel összefüggésben, mivel bár az azonos nemű párok együttélése 

a családi élet tiszteletben tartásához való jog védelme alatt áll, az az időpont, ami-

kortól számukra a jogi elismerést Ausztria biztosította, illeszkedik az EJEE-ben 

részes államok jogfejlődési ütemébe. Ugyanakkor a Bíróság ítéletében a „meleg 

párokat” már családként ismerte el, és kimondta „mesterséges lenne fenntartani azt 

az álláspontot, hogy a heteroszexuális párokkal ellentétben az Egyezmény 8. cikk-

ében foglalt ’családi élet’ fogalma nem foglalja magában az azonos neműek közötti 

párkapcsolatokat”. Ugyan az Egyezmény 12. cikke által biztosított házasságkötés-

hez való joggal kapcsolatban az EJEB nem állapított meg egyezménysértést, de 

sokak szerint forradalmi lépést tett akkor, amikor megjegyezte, „a 12. cikkben 

megfogalmazott házasságkötéshez való jognak nem minden körülmények között a 

férfiak és nők közötti házasságra kell korlátozódnia”.20 

A Bíróság által követett tradicionális családmodell jövőbeni változására utal a 

Geelhoed Főtanácsnok által a Baumbast-ügy kapcsán kifejtett vélemény is, amely 

szerint a hagyományos családmodell természetesen tovább él, azonban egyre ki-

sebb jelentőséggel bír majd a nyugati társadalmak egyéb együttélési formációi 

között. A Közösség egészen a közelmúltig hatályos családegyesítési politikája 

ugyanis több évtizede került kidolgozásra, ezért nem kívánatos hézagok veszélyét 

hordozza, legalábbis az azóta végbement társadalmi fejlődés fényében. Így szüksé-

gesnek tartja az uniós jognak egy a megváltozott társadalmi körülményekkel össz-

hangban történő értelmezését.21 A Főtanácsnok szerint ezért a törvényes házasság 

mellett hasonló alapokra kell helyezni a tartósnak minősülő egyéb kapcsolatokat 

is.22 

A hatályos irányelv 4. cikke tartalmazza azon családtagok listáját, akik a csa-

ládegyesítési irányelv értelmében beutazást és tartózkodást nyerhetnek az érintett 

ország területére. A cikk különbséget tesz azok között, akik számára a tagállamok – 

amennyiben az irányelvben rögzített egyéb feltételek teljesülnek – kötelesek enge-

délyezni a családegyesítést, illetve akik számára a tagállam ezt diszkrecionális 

hatáskörében biztosíthatja. Az utóbbi személyi kör tehát tagállamonként változhat 

és változik is. Érdekes, hogy e tekintetben az EJEB joggyakorlatától, ami egy tá-

gabb családfogalommal operál, eltér az uniós jog, és kifejezetten csak a nukleáris 

családmodellre épít.23 Igaz, hogy Európában egyre inkább a szűk családot tekintik a 

társadalom alapegységének, és a társadalmi folyamatokban is az a jellemző, hogy 

                                                                                                                            
dult azt állítva, hogy az osztrák állam megsértette az EJEE 12 cikkében elismert jogukat 

a házasságkötéshez, ill. az EJEE 14. cikkét a 8. cikkre vonatkoztatva a magánélet és a 

családi élet tiszteletben tartásához fűződő jog tekintetében. 
20  GYENEY: Legális bevándorlás..., 49. és Shalk és Kopf v. Ausztria-ügy, no. 30141/04, 

ECHR 2010. 
21  2C-413/99 Baumbast & R v. SSHD-ügyben 2002. szeptember 17-én hozott ítélet 

(EBHT 2002, I- 7091) A Baumbast-ügyben hozott főtanácsnoki vélemény 87–88. pont-

jai. 
22  L. uo. 59. pont. 
23  GYENEY: Legális bevándorlás..., 278. 
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egyre csökken a több generáció együttélésén alapuló család, ám ez a felfogás kife-

jezetten a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó szabályozásban nem 

biztos, hogy a legjobb megoldás. Hiszen a keleti régiókban még mindig nagy a 

tradicionális nagycsaládok száma. 

A „családmag”, vagyis a házastárs és a kiskorú gyermekek esetében, minden 

esetben a családegyesítést kell alkalmazni. Poligám házasság esetén, ha a család-

egyesítővel egy házastárs már együtt él a tagállam területén, az érintett tagállam 

nem engedélyezi a családegyesítést egy további házastárs tekintetében, mivel a 

preambulum rögzíti, hogy „a családegyesítési jogot a tagállamok által elismert 

értékek és elvek megfelelő betartásával kell gyakorolni”.24 A jobb beilleszkedés 

biztosítása és a kényszerházasságok megelőzése érdekében, a tagállamok a család-

egyesítő és házastársa számára minimális életkor, de legfeljebb a 21. életév betölté-

sét írhatják elő a házastársnak a családegyesítővel való egyesülése előtt.25 Ennek az 

életkornak nem a kérelem benyújtásakor, hanem a családegyesítés pillanatában kell 

fennállnia. Ez logikusnak is tűnik, hiszen mint ahogy arra később is kitérek majd, a 

tagállamoknak az ügyintézési határidőt az Irányelv 9 hónapban maximálja. Felme-

rül ugyanakkor a kérdés, hogy a társadalmi beilleszkedés elősegítése szempontjá-

ból mi indokolhatja az eltérő szemlélet alkalmazását a kiskorúak és a házastársak 

esetében. Ahogy azt láthattuk, a kiskorú gyermekek esetében a 15 éves életkor 

elérése már megkérdőjelezi a társadalomba való integrációs képességüket. Ennek 

fényében meglepő, hogy a házastársak esetében kizárólag a korhatár kitolása bizto-

síthatja ugyanazt a célt. A harmadik országok többségében a nemzeti jog már 16 

éves kortól lehetővé teszi a házasságkötést. Ez ahhoz a furcsa és ellentmondásos 

helyzethez vezethet, hogy egy 16 éves szüleihez csatlakozni kívánó harmadik or-

szágbeli kiskorút a tagállami hatóságok azon az alapon zárhatnak ki a családegyesí-

tési irányelv által nyújtott kedvezményből, hogy „már nem képes az integrációra”, 

ugyanakkor ha férjét kívánja követni, további várakozási időt is előírhatnak számá-

ra a hatékonyabb integráció érdekében.26 Mielőtt az érdekházasság intézménye a 

harmadik országbeli polgárok családegyesítéséről szóló, ill. az uniós polgárok és 

családtagjaik szabad mozgásáról szóló közösségi irányelvben feltűnt volna, már 

létezett egy tanácsi határozat27 – ugyan csak a soft law részeként –, amely kifeje-

zetten az érdekházasság kérdéskörével foglalkozott. A határozat preambuluma 

expressis verbis hivatkozik az EJEE házasságkötéshez való jog, ill. a családi élet 

védelmét rögzítő 8., ill. 12. cikkeire. A határozat az érdekházasság intézményét egy 

tagállami és egy harmadik országbeli polgár között a szabad mozgás és tartózkodás 

                                                 
24  4. cikk (4) bek. 
25  4. cikk (5) bek. Öt tagállam (BE, CY, LT, MT, NL) a korhatárt 21 évben – az irányelv 

szerinti maximumban – állapította meg. Egy tagállam (CY) egy további kritériummal 

rendelkezik, miszerint a házasságkötésnek a kérelem benyújtását megelőzően legalább 

egy évvel kellett megtörténnie- http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=celex:52008DC0610, 4.1 pont, (2015. IX. 18.) 
26  GYENEY: Legális bevándorlás..., 89. 
27  Council Resolution of 4 Dec. 1997, O. J. 1997, C 382/1, on measures to be adopted on 

the combating of marriages of convenience. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52008DC0610
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52008DC0610
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jogának megszerzésére irányuló, egyetlen célból kötött házasságként definiálja, 

amely által a harmadik országbeli polgár valamelyik tagállamban tartózkodást 

nyer. Rögzíti továbbá, hogy az érdekházasságok a harmadik országbeli polgárok 

belépésére, ill. tartózkodására vonatkozó szabályok kijátszásának eszközéül szol-

gálnak, amely ellen a tagállamoknak közösen fel kell lépniük.28 

Az eredeti tervezet egyértelműen demonstrálja a tagállamok érdekházasságok 

elleni határozott fellépésre irányuló szándékát, kiterjedt hatáskört ruházva utóbbi-

akra a szükséges ellenőrzés lefolytatása céljából. Így példának okáért, azt kifejezet-

ten rögzítette, hogy a tagállamok csak abban az esetben bocsáthatnak ki huzamos 

tartózkodási engedélyt, ha előtte meggyőződtek a házasság fennállásának valódisá-

gáról. A tervezet továbbá előírta a pár házasságkötését megelőző tartózkodási jog-

állásra vonatkozó vizsgálat lefolytatását. További érdekességként szolgál, hogy a 

kérdéses tervezet a házaspár tagjai közti nagy korkülönbséget is olyan körülmény-

ként minősítette, amely megalapozza az érdekházasság fennállásának gyanúját. A 

határozat végül felpuhított formában került elfogadásra, amely kifejezetten elutasít-

ja a fenti szisztematikus vizsgálat lefolytatását, erre ugyanis csakis az érdekházas-

ság fennállására vonatkozó gyanú esetén kerülhet sor a határozat értelmében. 

Mindemellett, a jelentős korkülönbséget kivéve, számos faktort rögzít,29 amely 

alapján az érdekházasság fennállása valószínűsíthető.30 Érdekes, hogy a hatályos 

szabályozásban ennek ellenére épp a kor mint gyanús tényező került kiemelésre a 

21 éves kor előírásának lehetőségével. 

A Bizottság által 2008-ban kiadott a 2004/38/EK irányelv alkalmazására vonat-

kozó közleményében az együttlakás hiánya már nem lelhető fel a listán. A Bíróság 

Diatta-ügyben elfogadott koncepciójának köszönhetően ez a nézet mára meghala-

dottá vált.31 

Az, hogy az azonos neműek között kötött házasság is az irányelv hatálya alá tar-

tozónak minősül-e, komoly vitákhoz vezetett. Az irányelv ugyanis expressis verbis 

nem rögzíti, hogy az azonos neműek között érvényesen létrejött házasságot, amely-

re több tagállam joga is lehetőséget kínál, a fogadó tagállamban érvényes házas-

ságként el kell elismerni. Így a tagállamok egy része, amelynek alkotmánya kifeje-

zetten csak a férfiak és a nők között kötött házasságot ismeri el érvényes házasság-

ként, a házasság fenti fogalmára és a közrendi kivételekre hivatkozva visszautasítja 

az azonos nemű párok területükön „családegyesítés jogcímén” való tartózkodását. 

                                                 
28  GYENEY: Legális bevándorlás..., 178. 
29  A házaspár már nem lakik együtt; a pár tagjai nem beszélnek olyan nyelvet, amelyet 

mindketten értenek; a pár a házasságkötést megelőzően soha nem találkozott; a pár két 

tagja ellentmondásosan nyilatkozik a másik személyére vonatkozó részletekről, első ta-

lálkozásuk körülményeit vagy egyéb fontos személyes információkat illetően; bizonyít-

ható, hogy a házasság megkötéséért cserébe pénzösszeget adtak át; bizonyítható, hogy 

az egyik vagy mindkét házastárs már korábban is kötött érdekházasságot, illetve köve-

tett el másfajta visszaélést vagy csalást a tartózkodáshoz való jog megszerzése érdeké-

ben. 
30  GYENEY: Legális bevándorlás…, 179. 
31  Uo. 179. 



                                                        A családegyesítés problematikája                                               323 

 

Ugyanakkor az irányelv tagállamok általi végrehajtását elősegítő Bizottsági Köz-

lemény elég egyértelműen fogalmaz, amikor kimondja, „az irányelv alkalmazásá-

ban, elvben el kell ismerni minden házasságot, amelyet a világon bárhol érvénye-

sen kötöttek”, sőt deklarálja, hogy az irányelvet a hátrányos megkülönböztetés 

tilalmával összhangban kell alkalmazni.32 A házastársi minőség pusztán nemi ala-

pon történő visszautasítása, így a fentiekből következően az Alapjogi Charta 21. 

cikke szerinti szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést valósíthat meg. 

A házastársi viszony az EJEE alkalmazásában kétségkívül a család fogalmába 

tartozónak tekintendő, még abban az esetben is, ha a pár korábban nem élt együtt, 

és csak most alapozzák meg közös családi életüket. Ez alól természetesen kivételt 

jelent az érdekházasság. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az EJEB – a már 

több évtizedre visszanyúló gyakorlatában –, a családtagi minőség fennállásának 

elbírálásakor a jogi kötelék vizsgálatával szemben előtérbe helyezi a ténylegesen 

fennálló helyzetet. A Bíróság ez alapján már igen korán kiterjesztette a heterosze-

xuális élettársi kapcsolatban élő párokra is a 8. cikk által kínált védelmet.33 A bíró-

ság gyakorlata szerint így családi köteléknek tekinthető különösen az a kapcsolat, 

amely stabil alapokon áll, azaz meghatározó a kapcsolat időtartama, továbbá hogy 

a felek közös háztartásban élnek, ill. gyermeket nevelnek-e, végül, hogy fennáll-e 

anyagi függőség közöttük. A tényleges együttélés szempontjából természetesen 

más megítélés alá esnek azok az ügyek, ahol ez éppen az érintett állam magatartása 

következtében nem jöhet létre, így ha az állam megtagadja a belépést vagy letele-

pedést egy olyan személy számára, akinek társa az adott államban él.34 

A kiskorú gyermekek életkora nem haladhatja meg az érintett tagállam joga ál-

tal megállapított nagykorúsági életkort, és nem lehetnek házasok.35 A legtöbb tag-

államban a 18. életév az irányadó. Ebben a tekintetben a 2004/38/EK irányelvhez 

képest eltérést találunk, hiszen ott a gyermekkor felső határát az irányelv 21 évben 

rögzíti. Nemcsak a közös gyermekekre kell gondolnunk, hanem mind a család-

egyesítő, mind a házastárs saját gyermekeire is, amennyiben a családegyesí-

tő/házastársa szülői felügyelettel rendelkezik, és a gyermek az ő eltartottja. A tagál-

lamok engedélyezhetik az olyan gyermekekkel kapcsolatos családegyesítést, akik 

felett a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják, feltéve hogy ebbe a szülői 

felügyeleti jogot gyakorló másik fél beleegyezett. A gyermekek alatt természetesen 

az örökbe fogadott gyermeket is érteni kell. 

Ez a személyi kör ráadásul tovább szűkíthető az irányelv egyébként erősen vita-

tott rendelkezései értelmében. A tagállamoknak ugyanis lehetőségük van arra, hogy 

kizárólag a 15 év alatti kiskorú gyermekek családegyesítési kérelmét fogadják el. 

                                                 
32  A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió polgárainak 

és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 

való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott 

iránymutatásról COM/2009/0313 végleges 2.1.1., 4.  
33  GYENEY: Legális bevándorlás..., 46. 
34  Uo. 47.  
35  4. cikk (1) bek. d) pont. 
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Továbbá, a család többi tagjától függetlenül érkező 12 évnél idősebb gyermek ese-

tében a tagállam úgynevezett integrációs tesztet alkalmazhat, azaz ellenőrizheti, 

hogy a gyermek megfelel-e a tagállam által az irányelv végrehajtásakor hatályban 

lévő szabályokban foglalt beilleszkedési feltételnek. Az Európai Parlament állás-

pontja szerint a fenti két – a 4. cikk (1) és (6) bekezdésében szereplő – rendelkezés 

súlyosan gátolja az emberi jogok érvényesülését, így sérti az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének a családi élet tiszteletben tartására és a hátrányos megkülönbözte-

tés tilalmára vonatkozó szabályait. Emiatt kérte az irányelv megsemmisítését.36 

Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a Bíróság ugyan az Alapjogi Charta 

rendelkezéseit is segítségül hívta az ügy eldöntésére, így annak a családi életet 

védő 7., továbbá a gyermeki jogokat védő 24. cikkelyeit, azonban az uniós alapjogi 

dokumentum az EJEE-hez hasonlóan jóval nagyobb hangsúlyt helyez a családra, 

mint a gyermeket önállóan megillető jogok védelmére.37 

Az irányelv preambuluma szerint ez a teszt a gyermekek korai életkorban törté-

nő beilleszkedési képességét kívánja tükrözni, így biztosítva számukra, hogy meg-

felelő oktatásban vegyenek részt az iskolában, és tegyenek szert a szükséges nyelvi 

készségekre. Az Európai Parlament keresetében mindenekelőtt azt kifogásolta, 

hogy a közösségi jogalkotó összetévesztette a „beilleszkedési feltétel” és a „beil-

leszkedési célkitűzés” fogalmát. Ezen felül a beilleszkedés fogalmának közösségi 

szintű meghatározása hiányában a tagállamok túlzottan széles mérlegelési jogkörrel 

rendelkeznek, amely alkalmas az irányelv személyi hatályának a szűkítésére.  Az 

integrációs teszt alkalmazására feljogosító rendelkezés továbbá sérti az EJEE 8. 

cikkét.38 

A Bíróság nem találta indokoltnak az irányelv megsemmisítését. Véleménye 

szerint a közösségi jogalkotó nem került ellentmondásba önmagával a beilleszke-

dési feltétel és célkitűzés egybemosását illetően, mivel a 12. életév betöltése után a 

beilleszkedés nem érhető el könnyen, így figyelemmel kell lenni az érintett sze-

mély minimális szintű beilleszkedési feltételeire.39 

A Bíróság azon nézete már jóval inkább elgondolkodtató, amely szerint a házas-

társ és a 12 évesnél idősebb gyermek eltérő kezelése nem minősül a kiskorú gyer-

mekkel szembeni indokolatlan hátrányos megkülönböztetésnek. A Parlament el-

lentmondásosnak találta, hogy az irányelv a házastárs vonatkozásában semmilyen 

beilleszkedési feltételen alapuló korlátozást nem tartalmaz. Fenti véleményét a 

Bíróság azzal kívánja alátámasztani, hogy amíg a házasság célja éppen a házastár-

sak közötti tartós életközösség kialakítása, „addig a 12 évesnél idősebb gyermek 

már nem feltétlenül fog hosszú ideig szüleivel maradni”, vagyis indokolt a két 

személyi kör eltérő kezelése. Ez a megközelítés azonban figyelmen kívül hagyja az 

                                                 
36  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 85. és GYENEY: Legális bevándorlás..., 

280. 
37  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 85. és GYENEY: Legális bevándorlás..., 

281. 
38  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével? és GYENEY: Legális bevándorlás..., 282. 
39  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 86. 
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irányelv preambulumában rögzítetteket, a védelem minimális szintjét sem biztosít-

va a kiskorú számára. A preambulum 9. pontja nagyon is világosan fogalmaz, ami-

kor kimondja, hogy a családmag, vagyis a házastárs és a kiskorú gyermekek eseté-

ben, minden esetben a családegyesítést kell alkalmazni, ami implicit módon magá-

ban foglalja azt is, hogy a házastársak és a kiskorú személyek az irányelv fényében 

azonos státusszal bírnak. Nem beszélve arról, hogy a jelen társadalmi folyamatok 

éppen a fentiekkel ellentétes családmodellről tesznek tanúságot, azaz a gyermekek 

egyre tovább maradnak a szüleikkel, amíg a válások száma egyre nő.40 A Bíróság 

ítéletében úgy foglalt állást, hogy az EJEE értelmében a tagállamokat nem terheli 

semmiféle kötelezettség a harmadik országbeli polgárok befogadása vonatkozásá-

ban, még abban az esetben sem, ha azok közeli hozzátartozói az érintett tagállam-

ban élnek. Az irányelv keretében pedig a kötelező szabályok mellett fennmarad a 

tagállamok diszkrecionális jogköre, és az integrációs teszt alkalmazása is ebbe a 

diszkréciós körbe esik.41 

Az integrációs teszt alkalmazásán túlmenően – ahogy azt már fent is jeleztem – 

az Európai Parlament jogsértőnek találta az irányelvnek azt a rendelkezését is, 

amelynek értelmében a tagállamok előírhatják, hogy – az irányelv végrehajtásának 

időpontjában hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – a kiskorú 

gyermekek családegyesítési kérelmét 15. életévük betöltése előtt nyújtsák be. Ha a 

kérelmet ezt követően nyújtják be, az ezen eltérést alkalmazni kívánó tagállamok 

az ilyen gyermekek beutazását és tartózkodását a családegyesítésen kívüli alapon 

engedélyezik. A fenti rendelkezés célja – legalábbis a Tanács álláspontja szerint – 

az, hogy a bevándorolt családok – a beilleszkedés megkönnyítése érdekében – 

gyermekeiket a lehető legfiatalabb korban magukhoz vegyék. A Parlament azonban 

úgy véli, hogy a kérdéses rendelkezés megvalósítja mind a családi élet tiszteletben 

tartásának, mind pedig a koron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának a 

sérelmét. A Bíróság – az integrációs teszthez hasonlóan – azonban egyik alapon 

sem találta jogsértőnek azt. Álláspontja szerint az irányelvben foglaltak alkalmazá-

sának korlátozására felhatalmazó rendelkezés nem értelmezhető oly módon, mint 

amely megtiltaná a tagállami hatóságoknak egy 15 év feletti gyermek kérelmének 

figyelembevételét. Az irányelv mindössze felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy 

esetükben ne az irányelvben rögzített általános feltételek kerüljenek alkalmazásra.42 

 

1.3 Egyéb családtagok 

A tagállamok határozhatnak arról, hogy engedélyezni kívánják-e a családegyesítést 

az elsőfokú, eltartott egyenes ági felmenő rokonokra; a felnőtt, nem házas gyerme-

kekre, amennyiben egészségi állapotuk miatt képtelenek saját magukról gondos-

kodni; az élettársakra, akivel a családegyesítő megfelelően igazolt, állandó, hosz-

                                                 
40  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 86. és GYENEY: Legális bevándorlás..., 

283. 
41  L. az ítélet 62. pontja. 
42  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 88–89. és GYENEY: Legális bevándorlás..., 

285; Érdemes megjegyezni, hogy ezt a korlátozást egyetlen tagállam sem alkalmazza. 
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szan tartó kapcsolatban él, a regisztrált partnerre és az ő gyermekeikre; valamint 

poligám házasságok esetében a további házastárs kiskorú gyermekeire43 és a csa-

ládegyesítőre, a további házastárs tekintetében azonban nem.44 Amennyiben a tag-

állam engedélyezi e személyek családegyesítését, ez nem érinti az e rendelkezés 

hatálya alá tartozó esetekben a családi kapcsolatok fennállását el nem ismerő tagál-

lamok azon lehetőségét, hogy – a vonatkozó EK-jogszabályokban meghatározottak 

szerint – egy másik tagállamban való tartózkodási jog tekintetében ne nyújtsák az 

említett személyek számára a családtagokat megillető elbánást. 

Az irányelv első tervezetében a házastársi és élettársi kapcsolat – függetlenül az 

utóbbi homoszexuális vagy heteroszexuális jellegétől – még azonos elbírálás alá 

esett, amennyiben a kérdéses tagállami jog egyenértékű kapcsolatként kezelte azo-

kat. A tagállamok egy része azonban nem értett egyet ezzel, ezért mind az élettár-

sak, mind a regisztrált partnerek vonatkozásában elvetésre került az eredeti javas-

lat, amely a házastársakhoz hasonlóan az automatikus kedvezményre jogosultak 

körébe vonta volna a fenti személyeket. A fenti megoldás a harmadik országbeli 

polgárok és a migráns uniós családegyesítők helyzetét erősen közelítette volna. Ez 

különösen igaz az egynemű párok esetében, mivel a 2004/38/EK irányelv az uniós 

polgár regisztrált élettársát – amennyiben a fogadó ország joga a regisztrált párkap-

csolatot a házastársi kapcsolattal egyenértékűnek tekinti – automatikusan a beuta-

zásra és tartózkodásra jogosult személyek közé sorolja, amíg a ‘sima’ élettársi kap-

csolatban élők számára csupán könnyített belépési feltételeket biztosít.45 A tagál-

lamok maguk dönthetik el, hogy az élettársakat a családegyesítés tekintetében a 

házastársakkal egyenlő elbánásban részesítik-e. A fenti szabályozás tehát ellentétes 

a migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló ENSZ 

egyezmény 44. cikk (2) bekezdésével, ami a házastársakat és az élettársakat egy 

kategória alá sorolja. Az uniós aktusok közül pedig az átmeneti védelemről szóló 

2001/55/EK irányelv az, amely egyformán alkalmazandó mind a házastársakra, 

mind pedig az élettársakra.46 

Mindemellett érdekes, hogy az irányelv 4. cikkében rögzített főszabály alóli ki-

vételeket a jogszabály csak a házastársak vonatkozásában írja elő, így a jelenleg 

hatályos szöveg szerint amíg a poligám házasságok esetén csak egyetlen házastárs 

élhet a családegyesítővel a tagállam területén, addig az élettársi viszony vonatkozá-

sában nem találunk ilyen korlátozást, ahogy a csatlakozni kívánó életkorát illetően 

                                                 
43  Esetükben az irányelv első tervezete még úgy fogalmazott, hogy egy másik házasságból 

született gyermek beutazása és tartózkodása akkor engedélyezett, ha az a gyermek érde-

keit szolgálja. Ehhez képest az irányelv hatályos szövege a tagállamoknak szabad kezet 

ad annak eldöntésére, hogy engedélyezik-e ilyen esetben a családegyesítést. Bizonyos 

esetekben, így a például a biológiai anya halála esetén teljesen észszerűnek tűnik a csa-

ládegyesítés korlátlan biztosítása a tagállam részéről, ugyanakkor megkérdőjelezhető a 

családegyesítés létjogosultsága abban az esetben, ha az egyben a másik szülőtől való el-

szakadást jelenti. 
44  4. cikk (2) bek. 
45  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 90. 
46  GYENEY: Legális bevándorlás..., 294. 
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sem, szemben a házastársak esetében rögzíthető minimum életkorral. Az Európai 

Bíróság a fenti tényállás felmerülése esetén vélhetően analóg értelmezés útján ki-

terjesztené a házastársakra irányadó korlátozásokat az élettársakra is.47 

Ahogy azt fent már említettem, a regisztrált párkapcsolatban élők ugyanakkor 

csak bizonyos feltételekkel élhetnek a családegyesítésnek az irányelvben foglalt 

jogával, így akkor, ha a fogadó tagállam jogszabályai a regisztrált élettársi kapcso-

latot a házassággal egyenértékűnek tekintik. Számos európai ország joga ismeri el a 

homoszexuális párok bejegyzett törvényes párkapcsolatát a házassággal egyenérté-

kű intézményként. Egyes országok a regisztrált párkapcsolat kizárólag heterosze-

xuális párok körében való bevezetését tervezi. Amennyiben a fenti szexuális diszk-

riminációt tiltó rendelkezésből indulunk ki, a homo-, ill. a heteroszexuális párkap-

csolatok közötti különbségtétel ebben az esetben is az uniós jogba ütköző tiltott 

megkülönböztetésnek minősülhet.48 

Ami pedig a de facto élettársi viszonyt illeti, az uniós polgárok és családtagjaik 

tagállamok területén történő szabad mozgásával és tartózkodásával foglalkozó 

2004/38/EK irányelv nem hozott érdemi változást. Így továbbra sem minősül az 

élettárs a házastárssal azonos jogokat élvező családtagnak, sőt még csak családtag-

nak sem, hiszen az irányelv külön pontban említi a tartózkodást automatikusan nem 

élvező családtagokat és az élettársat. Az irányelv értelmében ugyanis azon élettár-

sak számára, akik tartós, megfelelően igazolt kapcsolatot tartanak fenn, csak meg 

kell könnyíteni a beutazást és tartózkodást. A fogadó tagállam kötelezettséget vál-

lal e személyek személyes körülményeinek alapos vizsgálatára, és megindokolja e 

személyek beutazásának vagy tartózkodásának megtagadását.49 

A harmadik országbeli családegyesítő és házastársa gyermekeinek vonatkozá-

sában az eredeti tervezet már eleve szigorúbb követelményeket támasztott, mint az 

uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgását szabályozó irányelv. Amíg utób-

bi, ahogy azt már fent említettem, automatikusan biztosítja a tartózkodás jogát a 21 

év alatti egyenes ági leszármazók számára – függetlenül attól, hogy eltartottnak 

minősülnek-e vagy sem –, addig a családegyesítési irányelv a fenti jog megadását a 

nagykorú gyermekek esetében a tagállamok diszkréciójába utalja. Ekkor is kizáró-

lag az elsőfokú egyenes ági lemenők azok, akik családegyesítés jogcímén tartózko-

dást nyerhetnek az érintett tagállam területén, és csakis akkor, ha igazolják, hogy 

nem házasok, illetve egészségi állapotuk miatt képtelenek magukról gondoskod-

ni.50  

A családegyesítési irányelv a felmenők vonatkozásában is komoly megszorítás-

sal él, mivel ellentétben az uniós polgárok családtagjaira vonatkozó 2004/38/EK 

irányelvben foglaltakkal, itt a belépésre és tartózkodásra jogosult felmenők köre 

szintén kizárólag a szülőkre, azaz az elsőfokú felmenőkre korlátozódik. Továbbá 

                                                 
47  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?,  91. és GYENEY: Legális bevándorlás..., 

294. 
48  GYENEY: Legális bevándorlás..., 42. 
49  Uo. 43. 
50  Uo. 91.  
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nem automatikusan, hanem a tagállam engedélye alapján biztosított az csak, ha a 

származás szerinti országban a szülők nem részesülnek megfelelő családi támoga-

tásban.51 

A tagállamoknak ezt az irányelvet kell alkalmazniuk az együttesen beutazó csa-

ládokra is. 

Különös figyelmet kell fordítani a menekültek helyzetére a tekintetben, hogy 

milyen okok miatt kellett országukat elhagyniuk, és milyen okok akadályozták meg 

azt, hogy ott rendes családi életet éljenek. Ezért előnyösebb feltételeket kell megál-

lapítani családegyesítési joguk gyakorlására. 

 

2. A családegyesítést kizáró okok 

2.1. Közrend, közbiztonság, közegészség 

A családegyesítés kellően indokolt alapokon megtagadható vagy akár vissza is 

vonható. Különösen a családegyesítésért folyamodó személy nem jelenthet fenye-

getést a közrend, a közbiztonság vagy a közegészség számára.52 Ezek a feltételek 

lényegében megfelelnek az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgását szabá-

lyozó 2004/38/EK irányelvben foglaltaknak. Amíg azonban az előbbi expressis 

verbis rögzíti, hogy a közérdekű kiutasítás kizárólag az érintett személyes magatar-

tásán alapulhat, amely valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell hogy je-

lentsen a társadalom valamely alapvető érdekére, addig a családegyesítési irányelv 

jóval általánosabban fogalmaz, tág teret hagyva ezzel a tagállami mérlegelésnek.53  

A közrend fogalmába a súlyos bűncselekményért való elítélés tartozhat. Ebben az 

összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a közrend vagy a közbiztonság fogalmába 

azok az esetek is beletartoznak, amikor egy harmadik ország állampolgára terro-

rizmust támogató szövetség tagja, ilyen szövetséget támogat, vagy szélsőséges 

törekvésekkel rendelkezik.54 Az érintett tagállamok illetékes hatóságai nem tagad-

hatják meg a tartózkodási engedély megújítását, és nem rendelhetik el a tagállam 

területéről való elköltözést kizárólag azon az alapon, hogy a tartózkodási engedély 

megadása után az érintett személy megbetegedett vagy rokkanttá vált. A közegész-

ség védelménél pedig előzetesen azt szükséges előzetesen megvizsgálni, hogy a 

beutazó családtag jelent-e veszélyt a környezetésre. 

A kivételek, amelyek megfelelnek az uniós polgárok és családtagjaik szabad 

mozgását szabályozó 2004/38/EK irányelvben foglaltaknak. Amíg azonban az 

előbbi expressis verbis rögzíti, hogy a közérdekű kiutasítás kizárólag az érintett 

egyén személyes magatartásán alapulhat, amely valódi, közvetlen és kellően súlyos 

veszélyt kell, hogy jelentsen a társadalom valamely alapvető érdekére, addig a 

családegyesítési irányelv jóval általánosabban fogalmaz, tág teret hagyva ezzel a 

tagállami mérlegelésnek. Amíg az uniós polgárok és családtagjaik vonatkozásában 

                                                 
51  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 91. 
52  2003/86/EK irányelv 6. cikk. 
53  GYENEY: Legális bevándorlás..., 305. 
54  (14) preambulum bekezdés. 
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az irányelv deklarálja, hogy „korábbi büntetőítéletek önmagukban nem képezhetik 

ezen intézkedések meghozatalának az alapját”, addig az említett preambulum meg-

fogalmazása azt sugallja, hogy még egy korábbi elítélés sem szükséges feltétele a 

kivétel jogszerű alkalmazásának. A ʼterrorizmus gyanújának’ fennállása már ön-

magában elégséges a harmadik országbeli polgár családtaggal szembeni elutasí-

tó/kiutasító intézkedés indokoltságának megalapozásához.55 Amíg az uniós polgá-

rok és családtagjaik vonatkozásában az irányelv deklarálja, hogy a „korábbi bünte-

tőítéletek önmagukban nem képezhetik ezen intézkedések meghozatalának az alap-

ját”, addig az említett preambulum megfogalmazása azt sugallja, hogy még egy 

korábbi elítélés sem szükséges feltétele a kivétel jogszerű alkalmazásának. A ’ter-

rorizmus gyanújának’ fennállása már önmagában elégséges a harmadik országbeli 

polgár családtaggal szembeni elutasító/kiutasító intézkedés indokoltságának meg-

alapozásához.56 

A tagállamok megfelelően figyelembe veszik az érintett személy családi kap-

csolatainak jellegét és szilárdságát, a tagállamban való tartózkodásának időtartamát 

és a származási országával való családi, kulturális és társadalmi kapcsolatainak 

fennállását, ha egy kérelmet elutasítanak, tartózkodási engedélyt visszavonnak, 

vagy annak megújítását megtagadják, vagy ha úgy határoznak, hogy a családegye-

sítő vagy családtagjai kiutasítását rendelik el. 

 

2.2. Lakás, betegbiztosítás, megfelelő forrás 

A lakhatási követelmény már korábban is szerepelt a közösség másodlagos jogá-

ban. A munkavállalók közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK 

rendelet ugyanis úgy rendelkezik, hogy a munkavállalónak családja számára a fog-

lalkoztatása szerinti régióban a helyi munkavállalók vonatkozásában átlagosnak 

tekintett lakással kell rendelkeznie. A rendelet kifejezetten hangsúlyozza ugyanak-

kor, hogy a fenti rendelkezés nem vezethet a hazai és másik tagállambeli munka-

vállalók közötti hátrányos megkülönböztetéshez. Az uniós polgárok szabad mozgá-

sát szabályozó 2004/38/EK irányelv már nem tartalmazza ezt. A családegyesítési 

irányelv továbbá nem rögzít semmilyen antidiszkriminációs klauzulát a lakhely 

minőségének vizsgálata vonatkozásában, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a 

tagállamok szabad kezet kapnának annak meghatározásában, hogy mit tekintenek 

szabványosnak.57 

Az irányelv értelmében a családegyesítőnek a saját maga és családtagjai részére 

az érintett tagállamban, az állampolgárok számára általában biztosított valamennyi 

kockázatra kiterjedő betegségbiztosítással kell rendelkeznie. Ez a követelmény 

megfelel annak, amit a 2004/38/EK irányelv a gazdaságilag inaktív uniós polgá-

rokkal szemben támaszt, és amely a Baumbast eset58 kapcsán már értelmezést nyert 

az Európai Bíróság előtt. A Bíróság a fenti ügy kapcsán rögzítette, hogy a megfele-

                                                 
55  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 94–95. 
56  GYENEY: Legális bevándorlás..., 305. 
57  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 92. 
58  C–413/99 Baumbast & R v. SSHD-ügy. 
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lő egészségbiztosítás követelményét az arányosság elvével összhangban kell értel-

mezni. Így, amennyiben az érintett család ugyan egy másik tagállamban rendelke-

zik egészségbiztosítással, de a fogadó tagállamban nem vesz igénybe semmiféle 

szociális ellátást, a tartózkodási kérelme nem utasítható el azon az alapon, hogy 

nem tesz eleget a fenti kívánalomnak. Hasonlóképpen megállja a helyét a fenti 

koncepció a harmadik országbeli családegyesítő és családja vonatkozásában is, 

azaz ha nem jelentenek terhet az adott ország szociális ellátórendszerére, akkor az 

egészségbiztosítás követelményének az adott család személyes körülményeire fi-

gyelemmel kell értékelésre kerülnie. Ezt támasztja alá egyébként a családegyesítés-

ről szóló irányelv első tervezetének értelmező magyarázata is, amely kifejezetten 

rögzíti, hogy a rendelkezés célja az adott ország szociális ellátórendszerének véd-

elme.59 

A harmadik feltétel a megfelelő anyagi források meglétének kívánalma. „Az 

érintett tagállam szociális segélyek rendszeréhez történő folyamodás nélkül a saját 

maga és családtagjai eltartásához elégséges állandó és rendszeres forrásokkal ren-

delkezik. A tagállamok e forrásokat jellegükre és rendszerességükre hivatkozással 

értékelik, és figyelembe vehetik a nemzeti minimálbér és minimálnyugdíj szintjét, 

valamint a családtagok számát.”60 Az uniós polgárokra vonatkozó szabályozástól 

eltérően a jogszabályszöveg kiegészül az anyagi források állandó és rendszeres 

jellegének feltételével. Ez nem jelenti persze azt, hogy kizárólag gazdasági tevé-

kenységből származhat ez a forrás, azonban a ʼrendszeresség’ elbírálásakor a tagál-

lami hatóságok vélhetően előnyben részesítik a munkavállalói, illetve vállalkozói 

tevékenységből származó bevételeket az egyéb magánjellegű forrásokkal szemben. 

A fenti követelmény minden bizonnyal a harmadik országbeli polgárok minél szer-

vesebb társadalmi integrációját hivatott előmozdítani, ugyanakkor számos értelme-

zési problémát rejt magában. Arra a kérdésre, hogy mi minősül rendszeresnek, a 

tagállamok és hatóságaik igen eltérő válaszokat adnak. Amíg az Európai Bíróság 

legújabb gyakorlata szerint az uniós polgárok vonatkozásában még az sem követel-

hető meg, hogy maga a tartózkodást elnyerni kívánó uniós polgár rendelkezzen e 

fedezettel, azaz elégséges, ha más bocsátja a rendelkezésére azt, addig a harmadik 

országbeli polgárok esetében, ahogy láthatjuk, egy relatíve szigorú rendszer érvé-

nyesül a források tekintetében. Az irányelv ráadásul nem tisztázza a fenti körülmé-

nyek alátámasztására szolgáltatandó bizonyítékok körét, ezért a tagállamok szaba-

don határozhatják meg azt, hogy milyen igazolásokat köteles benyújtani a kérelme-

ző.61 

A Chakroun-ítéletben62 a Bíróság kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozott. 

Határozatában ugyanis az uniós joggal ellentétesnek találta a családegyesítési kö-

vetelmények vonatkozásában rögzített szigorú holland szabályokat, egyben felvil-

lantva a 2003/86/EK irányelvben foglaltaknak az uniós polgárok szabad mozgására 

                                                 
59  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 92. 
60  COM 1999 (0638) 9. cikk (b) pont. 
61  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 93. 
62  A Bíróság C-578/08 sz. Chakroun-ügyben 2010. március 4-én hozott ítélete. 
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vonatkozó gyakorlattal összhangban történő értelmezési lehetőségét. Egy marokkói 

állampolgárságú személy, M. Chakroun 1970 óta tartózkodott Hollandiában hatá-

rozatlan időre szóló tartózkodási engedéllyel. Az ugyancsak marokkói állampol-

gárságú R. Chakrount 1972-ben Marokkóban vette el, aki a marokkói holland kö-

vetségen, Rabatban ideiglenes tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelmet 

nyújtott be, hogy Hollandiában tartózkodó férjéhez csatlakozhasson. A kérdéses 

időszakban, azaz a kérelem benyújtásakor Chakroun úr részére azonban épp mun-

kanélküli segélyt utaltak ki. Chakroun kérelme elutasításra került azzal az indoko-

lással, hogy jövedelme nem elégséges a holland szabályok értelmében, ugyanis az 

általa kapott munkanélküli segély nem érte el a családalapítás esetére a kérelem 

benyújtásakor előírt összeget. A holland szabályozás ugyanis a szociális segélyek 

két kategóriáját állítja fel. A rendes szociális segély mellett a rendkívüli szociális 

segélyről rendelkezik, amelyre az érdekelt személy akkor jogosult, ha azon forrá-

sokkal nem rendelkezik, amelyek a megélhetéshez a rendkívüli körülményekből 

eredően szükséges költségek fedezéséhez elégségesek. Chakroun úr esetében ez 

utóbbi vonatkozás állt fent, azaz csakis e rendkívüli juttatásért folyamodott a hol-

land hatóságokhoz.63 

Ami pedig a szociális segély igénybevételét illeti, a Bíróság kifejezetten az 

Eind-ügyben foglaltakat hivatkozva rögzítette, hogy a „szociális segélyek” irány-

elvben szereplő fogalma csakis olyan állami hatóságok által nyújtott támogatást 

jelent, melyhez az folyamodhat, aki nem rendelkezik a saját maga és családtagjai 

eltartásához elégséges állandó és rendszeres forrásokkal, és e ténynél fogva tartóz-

kodási ideje alatt terhet róhat a fogadó tagállam szociális ellátórendszerére. A Bíró-

ság lényegében tehát az uniós polgárok és családtagjaik vonatkozásában felmerült 

bírói gyakorlatot hivatkozza a harmadik országbeli polgár családegyesítésére vo-

natkozó kérelme kapcsán, amely ezáltal felveti annak lehetőségét, hogy „a rendsze-

res és stabil források” 2003/86/EK irányelvben rögzített feltétele a jövőben a 

2004/38/EK irányelvben szereplő „elégséges források” követelményével összhang-

ban kerüljön értelmezésre.64 A Bíróság a szociális segélyhez való folyamodás 

irányelvben szereplő fogalmának értelmezését illetően tehát úgy találta, hogy an-

nak negatív követelménye nem engedi meg a tagállami hatóságok számára, hogy a 

tagállami szabályok alapján elutasítsák a családegyesítést azon családegyesítő szá-

mára, aki igazolta, hogy a saját maga és családtagjai eltartásához elégséges állandó 

és rendszeres forrásokkal rendelkezik. Még abban az esetben sem, ha jövedelmé-

nek szintjére tekintettel a rendkívüli körülményekből adódóan szükséges, egyénileg 

megállapított megélhetési költségek fedezéséhez rendkívüli szociális segélyt vehet 

igénybe.65 

 

 

 

                                                 
63  GYENEY: Legális bevándorlás..., 299–300. 
64  Uo. 301. 
65  Uo. 302. 
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2.3. A várakozási idő 

Az irányelv értelmében a tagállamok előírhatják a családegyesítő számára, hogy 

egy meghatározott – két évet meg nem haladó – időszakon keresztül tartózkodjon 

jogszerűen területükön, mielőtt a család egyesítésére sor kerülne. 66 Az irányelvben 

lefektetett várakozási idő koncepciója mögött álló jogalkotói megfontolás a tartóz-

kodás stabilitásának biztosítása a családegyesítő részéről. Kivételes esetben pedig 

legfeljebb hároméves várakozási idő is előírható az egyes tagállamokban, ameny-

nyiben annak – az irányelv elfogadásának időpontjában hatályos – jogszabályai 

figyelembe veszik a tagállam befogadó képességét. Ez a kivétel gyakorlatilag csak 

Ausztriát érinti a tagállamok közül, mégis komoly vihart kavart, aminek ered-

ményképpen a Parlament végül meg is támadta az irányelvet a luxemburgi fórum 

előtt. A Parlament a Bíróság előtt folyó eljárásban azzal érvelt, hogy a vitatott ren-

delkezés eltérő bánásmódot eredményez aszerint, hogy az érintett tagállamban 

létezik-e az ország befogadóképességét figyelembe vevő jogszabály, vagy sem. 

Érvelésében továbbá előadta, hogy egy a tagállam befogadóképességén alapuló 

feltétel egyfajta kvótarendszernek felel meg, amely nem egyeztethető össze az 

EJEE 8. cikkének, azaz a családi élet tiszteletben tartásának követelményével. E 

tekintetben különösen hangsúlyozta, hogy az Osztrák Köztársaság által alkalmazott 

korlátozó éves kvótarendszert az Osztrák Alkotmánybíróság az osztrák alkotmány-

nyal ellentétesnek mondta ki.67 A Bíróság a nemzetközi jog által biztosított mérle-

gelési jogkörre hivatkozva e kérdésben úgy határozott, hogy a várakozási idő elő-

írása, illetve a befogadóképesség kritériumának vizsgálata a tagállamok részéről 

nem jár a 8. cikk megsértésével. A várakozási idő teljesítése nem követelhető meg 

anélkül, hogy az összes, a konkrét esetben felmerülő tényezőt figyelembe ne ven-

nék a döntéshozatal során, ami viszont minden esetben egyéni mérlegelést kíván 

meg a tagállami hatóságok részéről. Egyfelől tehát a Bíróság a befogadóképesség 

feltételét jogszerűként fogadja el, másfelől „helyi értékén kezeli azt”, egy kritéri-

umként feltüntetve a többi között, ezáltal biztosítva az ügyek mindenkori „fair”, 

azaz érdemi elbírálását a tagállami hatóságok által.68 

 

2.4.  A tagállamok által támasztható egyéb követelmények – a beilleszkedési  

vizsga 

A családegyesítéssel kapcsolatban manapság egyre több EUB ítélet születik. Az 

egyik ilyen ítélet a beilleszkedési vizsga, ami a családegyesítés előkövetelményé-

nek jogszerűségéről szól.69 Ugyanis Hollandiában a vonatkozó jogszabályok a csa-

ládegyesítési jogot beilleszkedési alapvizsga letételéhez kötik. E vizsga a beszélt 

holland nyelv, a holland társadalomra vonatkozó ismeretek, valamint az olvasás 

                                                 
66  L. 8. cikk. 
67  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 93–94. és GYENEY: Legális bevándorlás..., 

304. 
68  Uo. 94. 
69  A bíróság ítélete (második tanács) a  C-153/14. sz. ügyben, 2015. július 9. 
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utáni szövegértés felméréséből áll. A teszteket a családegyesítő családtagjának 

származási országában vagy állandó tartózkodási helyén található nagykövetségen 

vagy főkonzulátuson, egy beszélő számítógéppel közvetlen összeköttetésben álló 

telefonkészüléken keresztül bonyolítják le. Kivételek vonatkoznak azon kérelme-

zőkre, akik testi vagy szellemi fogyatékosság folytán tartósan képtelenek vizsgát 

tenni, illetve olyan esetekre, amelyekben a kérelem elutasítása súlyos igazságtalan-

ságot eredményezne. A Bíróság először is emlékeztet arra, hogy a nem menekül-

tekre és családtagjaikra vonatkozó családegyesítés keretében nem ellentétes az 

irányelvvel, hogy a tagállamok a területükre történő belépésre jogosító engedély 

kiállítását bizonyos előzetes beilleszkedési intézkedéseknek való megfeleléshez 

kössék. Ugyanakkor, mivel az irányelv csak „beilleszkedési” intézkedésekre vo-

natkozik, a Bíróság megállapítja, hogy ezen intézkedések csak akkor jogszerűek, 

ha alkalmasak a családegyesítő családtagjai beilleszkedésének megkönnyítésére. E 

vonatkozásban a Bíróság kiemeli mind a fogadó tagállam nyelvére, mind annak 

társadalmára vonatkozó ismeretek megszerzésének fontosságát, többek között a 

kommunikáció, a kölcsönhatás és a szociális kapcsolatok fejlesztésének, valamint a 

munkaerőpiachoz és a szakképzéshez való hozzáférés megkönnyítése érdekében. 

Ezenkívül a Bíróság megállapítja, hogy – figyelembe véve a megkövetelt ismeretek 

alapfokú szintjét – e kötelezettség önmagában nem sérti az irányelv által követett 

családegyesítési célt.  

Az uniós jog alkotóelemeként önállóan kell értelmezni a „beilleszkedéssel kap-

csolatos intézkedés” fogalmát. Az uniós jog nem tartalmazza ugyan a beilleszke-

déssel kapcsolatos intézkedés fogalmának meghatározását, amely alapján meg 

lehetne ítélni, hogy az a hollandiaihoz hasonló beilleszkedési vizsgákat is magában 

foglalhatja-e. Az „intézkedés” fogalma mindazonáltal kellően tág ahhoz, hogy a 

beilleszkedési teszteket is magában foglalja.70 

Ezenkívül az olyan sajátos egyedi körülményeket, mint az életkort, az iskolá-

zottsági szintet, az anyagi helyzetet vagy az egészségi állapotot is figyelembe kell 

venni annak érdekében, hogy mentesítsék az érintett családtagokat a beilleszkedési 

vizsga letételének kötelezettsége alól, ha e körülmények alapján bebizonyosodik, 

hogy ez utóbbiak nem képesek megjelenni ezen a vizsgán, vagy nem tudják azt 

letenni. Ha másképp lenne, az ilyen kötelezettség ilyen körülmények között a csa-

ládegyesítési jog érvényesítésének nehezen leküzdhető akadályát jelenthetné. A 

méltányossági záradék akkor alkalmazandó, ha egészen különleges egyedi körül-

mények együttes fennállása következtében a harmadik országbeli állampolgár tar-

tósan képtelenné válik a beilleszkedési alapvizsga letételére. Ehhez a harmadik 

országbeli állampolgárnak bizonyítania kell, hogy megtette a tőle ésszerűen elvár-

ható erőfeszítéseket. Ezt többek között az bizonyítja, hogy egyszer vagy többször 

jelentkezett a beilleszkedési vizsgára, melynek során például sikeres volt a beszélt 

                                                 
70  Főtanácsnoki indítvány, 19–20. pont.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=163029&mode=req&pageInd

ex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=HU&cid=333025 (letöltés ideje: 2015. 

IX. 4.) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=163029&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=HU&cid=333025
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=163029&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=HU&cid=333025
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holland nyelv és a holland társadalomra vonatkozó ismeretek felmérése során, bár 

az olvasás utáni szövegértés vizsgáján nem. A szolgálati iránymutatás megállapítja, 

hogy önmagában az a körülmény, hogy a pályázó nem rendelkezik megfelelő 

anyagi és technikai eszközökkel a vizsgára való felkészüléshez és a vizsga letételé-

hez, vagy hogy az utazás terén nehézségekbe ütközik, és egyéb hasonló akadályok-

kal találja magát szembe, nem elegendő ahhoz, hogy eredményesen hivatkozhasson 

az említett méltányossági záradékra. Egyebekben önmagában az a körülmény, 

hogy a képzési anyag nem érhető el a pályázó által beszélt nyelven, a pályázó nem 

rendelkezik megfelelő támogatással a vizsgára való felkészülés során, vagy írástu-

datlan, szintén nem elegendő ahhoz, hogy sikeresen hivatkozhasson ugyanerre a 

méltányossági záradékra. A Bíróság megállapítja, hogy az előzetes döntéshozatalra 

utaló határozatból kitűnik, hogy a holland jogszabályok nem teszik lehetővé a csa-

ládegyesítő családtagjainak a beilleszkedési vizsga letételének kötelezettsége alóli 

mentesítését minden olyan esetben, amikor e kötelezettség a családegyesítést lehe-

tetlenné vagy rendkívül nehézzé teszi. A Bíróság azt is hangsúlyozza, hogy a vizs-

gafelkészítő csomag egyszeri költsége 110 euró, a vizsgára jelentkezés díja pedig 

350 euró. A Bíróság úgy ítéli meg, hogy ezen összegek jellegüknél fogva lehetet-

lenné vagy rendkívül nehézzé teszik a családegyesítést. Ez annál is inkább így van, 

mivel a jelentkezési díjat e vizsgára történő minden egyes új jelentkezéskor és 

minden egyes érintett családtagnak meg kell fizetnie, továbbá az említett díjakhoz 

adódnak még azon költségek is, amelyeket a családegyesítő családtagjainak kell 

vállalniuk ahhoz, hogy a vizsga letétele érdekében a legközelebbi holland képvise-

letre utazzanak.71 

Mivel a családegyesítés engedélyezése tekinthető főszabálynak, a 2003/86. 

irányelv 7. cikke (2) bekezdése első albekezdését szűken kell értelmezni. Egyéb-

iránt a tagállamok csak oly módon élhetnek a számukra biztosított mérlegelési 

mozgástérrel, hogy az ne veszélyeztesse ezen irányelvnek a családegyesítés előse-

gítésére irányuló célját, valamint hatékony érvényesülését.72  

E vonatkozásban nem vitatható, hogy a fogadó tagállam nyelvére és társadalmá-

ra vonatkozó ismeretek megszerzése nagymértékben megkönnyíti a harmadik or-

szágok állampolgárai és a hazai állampolgárok közötti kommunikációt, és elősegíti 

a köztük lévő kölcsönhatást és a szociális kapcsolatok kialakítását is. Az sem vitat-

ható, hogy a fogadó tagállam nyelvének elsajátítása megkönnyíti a harmadik or-

szágbeli állampolgárok számára a munkához és a szakképzéshez való hozzáférést. 

Ebből a szempontból az alapfokú beilleszkedési vizsga letételének kötelezettsége 

olyan ismeretek elsajátítását teszi lehetővé az érintett harmadik országbeli állam-

polgárok számára, amelyek vitathatatlanul hasznosnak bizonyulnak ahhoz, hogy a 

fogadó tagállammal kapcsolatokat alakítsanak ki.  

Az arányosság kritériuma mindenesetre megköveteli, hogy az ilyen kötelezett-

ség alkalmazási feltételei ne haladják meg az említett cél eléréséhez szükséges 

                                                 
71  http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150078hu.pdf, 2.  

(letöltés ideje: 2015. IX. 3.) 
72  Lásd ebben az értelemben: Chakroun-ítélet, C-578/08, EU:C:2010:117, 43. pont. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-07/cp150078hu.pdf
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mértéket. Többek között ez a helyzet állna fenn, ha az említett kötelezettség alkal-

mazása automatikusan megakadályozná a családegyesítésben a családegyesítő 

családtagjait, amennyiben – bár a beilleszkedési vizsgát nem sikerült letenniük – 

bizonyították azon szándékukat és az annak érdekében tett erőfeszítéseket, hogy 

sikeresen letegyék azt. Ezenkívül az olyan sajátos egyedi körülményeket, mint a 

családegyesítő érintett családtagjainak életkorát, iskolázottsági szintjét, anyagi 

helyzetét vagy egészségi állapotát is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy 

mentesítsék őket az olyan vizsga letételének kötelezettsége alól, mint az alapügy-

ben szereplő, ha e körülmények alapján bebizonyosodik, hogy ez utóbbiak nem 

képesek megjelenni ezen a vizsgán, vagy nem tudják azt letenni. Márpedig a jelen 

ügyben az előzetes döntéshozatalra utaló határozatból kitűnik, hogy amennyiben az 

érintett családtag igazolja, hogy valamely szellemi vagy testi fogyatékosság miatt 

tartósan képtelen az alapügyben szereplő beilleszkedési vizsga letételére, a beuta-

zásra és tartózkodásra jogosító engedély iránti kérelem csak a 2000. évi Vb. 3.71a) 

cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti méltányossági záradék alkalmazása ese-

tén nem utasítható el. 

Végül, különösen az alapügyben szereplő beilleszkedési vizsga díját illetően 

pontosítani kell, hogy a tagállamok jogosultak megkövetelni a harmadik országok 

állampolgáraitól, hogy viseljék a 2003/86 irányelv 7. cikkének (2) bekezdése ér-

telmében elfogadott, beilleszkedéssel kapcsolatos intézkedések díját, valamint a 

tagállamok jogosultak e díjak összegét megállapítani, ugyanakkor az arányosság 

elvének megfelelően az említett díjak megállapított mértékének nem lehet az a 

célja, hogy a családegyesítési jog gyakorlását lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé 

tegye, továbbá nem járhat ezzel a hatással sem, különben veszélyeztetné a 2003/86 

irányelv által követett cél elérését, illetve megfosztaná azt hatékony érvényesülésé-

től. 

Ez a helyzet állna fenn többek között akkor, ha az alapügyben szereplő beillesz-

kedési vizsgára való jelentkezéshez előírható költségek túlzott mértékűek lennének, 

tekintettel azon jelentős pénzügyi hatásra, amelyekkel a harmadik ország érintett 

állampolgárai számára járnának. 

E feltételek mellett – amint arra a főtanácsnok is rámutatott indítványának 53. 

pontjában – meg kell állapítani, hogy az alapügyben szereplő beilleszkedési vizsga 

díjának mértéke – olyan körülmények között, mint az alapügybeli körülmények – 

jellegénél fogva lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé teszi a családegyesítést. 

Nem teszi következetlenné a holland szabályozást, hogy egyes harmadik álla-

mok – például Kanada és az Amerikai Egyesült Államok – állampolgárainak nem 

kell beilleszkedési vizsgát tenniük, mivel a családegyesítésről szóló irányelv 3. 

cikke (4) bekezdésének a) pontja értelmében a Holland Királyság kétoldalú megál-

lapodások alapján előnyben részesíthet egyes harmadik államokat az irányelv ren-

delkezéseivel szemben. Annál is inkább ennek megfelelője kell hogy vonatkozzon 

a beilleszkedéssel kapcsolatos nemzeti intézkedésekre, mivel azok elfogadását az 

uniós jogalkotó a tagállamok mérlegelésére bízta.73 

                                                 
73  Főtanácsnoki indítvány, 38. pont. 
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Összegzés 

A teljesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy amíg az irányelvvel szemben 

felmerülő legfőbb kritika az, hogy a legkedvezőbb tagállami jogrendszer kiválasz-

tásából fakadó hátrányok kiiktatását célzó jogharmonizációs törekvések nem teljes 

mértékben értek célt a jogszabály elfogadásával, a tagállamok közül néhányan még 

a jócskán ʼhézagos’, azaz a tagállami mérlegelésnek tág teret hagyó szabály nemze-

ti jogba való beültetését is ʼproblematikusnak’ találták. A Bizottság ez alapján már 

kötelezettségszegési eljárást is indított Luxemburggal, Németországgal és Máltával 

szemben, tekintve, hogy a fenti országok egyáltalán nem, vagy csak részben tettek 

eleget implementációs kötelezettségeiknek.74 

Bizottság az irányelv végrehajtásáról szóló első jelentésében (COM/2008/610 

végleges) azonosította az irányelv tagállami végrehajtása terén jelentkező problé-

mákat és hiányosságokat. Egyrészt az irányelv helytelen átültetése tekintetében 

megjelölt néhány átfogó kérdéskört (a vízumkönnyítésre vonatkozó rendelkezések, 

független tartózkodási engedélyek megadása, a gyermek érdekeinek figyelembevé-

tele, jogorvoslat és a menekültek családegyesítésével kapcsolatos kedvezőbb ren-

delkezések). Másrészt a jelentés arra a következtetésre jutott, hogy maga az irány-

elv túlzott mérlegelési lehetőséget biztosít a tagállamok számára azon rendelkezé-

sek némelyikének alkalmazásakor, amelyek választási lehetőséget biztosítanak a 

tagállamoknak, különös tekintettel a lehetséges várakozási időre, a jövedelemmel 

kapcsolatos követelményre és az esetleges beilleszkedési intézkedésekre.75 A fenti-

ekre tekintettel a Bizottság nyilvános vita kezdeményezését tartja szükségesnek a 

családegyesítéssel kapcsolatban, kiemelve az irányelvben tárgyalt bizonyos kérdé-

seket. A zöld könyv ezt a célt szolgálja. A Bizottság e konzultáció eredménye alap-

ján fogja eldönteni, hogy szükség van-e valamilyen konkrét szakpolitikai válaszra 

(pl. az irányelv módosítása, értelmező iránymutatás készítése vagy a status quo 

fenntartása). A zöld könyvre 120 válasz érkezett a tagállamok, valamint nemzetkö-

zi szervezetek és egyéb szociális partnerek részéről. A 2012-ben tartott ülésén a 

Bizottság megállapította, hogy az irányelvet nem szükséges módosítani. A Bizott-

ságnak feladata, hogy a tagállamok számára iránymutatást adjon az irányelv alkal-

mazásával kapcsolatban.76 

                                                 
74  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 80. Ítéletek: Az Európai Közösségek Bi-

zottsága kontra Luxemburgi Nagyhercegség C–57/07; Az Európai Közösségek Bizott-

sága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság C–192/07; Az Európai Közösségek 

Bizottsága kontra Máltai Köztársaság C–87/07. 
75  Zöld könyv az Európai Unióban élő harmadik országbeli állampolgárok családegyesíté-

si jogáról (2003/86/EK irányelv)/COM/2011/0735végleges/ http://eur-lex.europa. 

eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:52011DC0735 (2015. IX. 17.)  
76  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on 

guidance for application of Directive 2003/86/EC on the right to family reunification 

/*COM/2014/0210 final / http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex: 

52014DC0210 (2015. IX. 17.) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:%2052014DC0210
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:%2052014DC0210
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Az irányelvvel kapcsolatban azonban továbbra is főszabály a családegyesítés 

engedélyezése, és az esetleges korlátozásokat szigorúan kell értelmezni. A tagálla-

mok mérlegelési lehetőségüket nem használhatják oly módon, hogy azzal az irány-

elv célkitűzéseit aláássák. 

A kiskorúak vonatkozásában – ahogy láthattuk – több neuralgikus pontja is van 

az irányelvnek, amelyek a Bíróság ítéletét tekintve ugyan átmentek a jogszerűségi 

vizsgán, azonban a tamperei célkitűzések és az emberi jogi dimenziók elmélyítésé-

re tett közelmúltbeli közösségi kísérletek tükrében igenis felülvizsgálatra szorul-

nak.77 

Egyébiránt az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat és a nemzetközi 

standardokat, és az uniós polgárok családegyesítéséről szóló irányelv rendelkezése-

ihez képest sem tekinthető diszkriminatívnak vagy aránytalannak. 

 

 

 

 

                                                 
77  GYENEY: Családegyesítés kettős mércével?, 89. 


