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I. Bevezetés 

A második világháború óta nem látott és tapasztalt legsúlyosabb 

menekültválság, valamint tömeges illegális migráció nyomására válaszul 

2015-2016-ban számos schengeni tagállam állította vissza – még ha csak 

ideiglenesen is – a „belső” határellenőrzést. 

Ezeknek az intézkedéseknek a bevezetése rengeteg nem kívánt, negatív hatást 

gyakoroltak az európai államok vezetésére és társadalmaira. Könnyen 

kimutatható gazdasági károkat okoztak a térségben lévő országoknak, az 

anyagi károkon kívül pedig rengeteg bosszúságot és kellemetlenséget az 

állampolgároknak – de legfőképpen az ingázó uniós munkavállalóknak –, 

hozzátéve és kiemelve, hogy (szabadság)jogukat hosszú időn át korlátozták. 

Munkám célja, hogy felfedje milyen további (káros) társadalmi, gazdasági és 

jogi hatásai voltak a 2015-2016-os év során és azt követően a belső határok 

ideiglenes visszaállításának, valamint, hogy ismertesse ennek a megoldásnak 

milyen további következményei lehetnek Magyarország, illetve az Európán 

belüli több(i) – schengeni – tagállamra nézve, nem hagyva figyelmen kívül 

egy „tartósabb” határellenőrzés bevezetésének lehetőségét és indokolt voltát 

sem. 

II. A belső határok 

A Schengeni Megállapodás értelmében schengeni belső határnak minősülnek 

a schengeni államok közös, szárazföldi határai, beleértve az álló- vagy 

folyóvizeken áthaladó határokat, a schengeni államok belső légi járatok 

indítására és fogadására szolgáló repülőterei, valamint a tagállamok tengeri, 

folyami és tavi kikötői, melyek rendszeres kompjárat céljára szolgálnak.
1
 

Az európai integráció egyik legnagyobb vívmányaként számon tartott – 2011. 

december 19-étől már 26 részes állammal rendelkező – schengeni térség, 
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 E tanulmány alapjául szolgál a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 

bemutatott dolgozat. Konzulens: Dr. Drinóczi Tímea egyetemi tanár 
1
 Az Európai Parlament és Tanács 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére 

irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról. 

HL L 105, 2006.04.13. 2 cikk. 1. pont 



Fekete Kristóf Benedek 

 180 

több mint 400 millió uniós, továbbá nem uniós polgárnak biztosít korlátozás 

nélküli (szabad) mozgást a térségen belül.
2
 

A bevezetett schengeni acquis értelmében a részes államok eltörlik a „belső” 

határ(szakasz)okon való ellenőrzést, amelynek következtében lehetővé válik 

a tőke, a szolgáltatások, az áruk és a személyek áramlása (mozgása). Mindez 

úgy valósul meg, hogy az adminisztratív tevékenységek nem érzékelhetőek a 

mindennapokban.
3
 Ez azonban nem azt jelenti, hogy a határ menti területeken 

nem kell számítani ellenőrzésre. A nemzeti jog alapján ugyanis, az egyes 

tagállamok illetékes hatóságai által gyakorolt rendőrségi hatáskör a határ 

menti területekre is érvényes, amennyiben az ilyen hatáskör gyakorlása nem 

a határforgalom-ellenőrzéssel azonos tartalmú.
4
 

A fentiek hatására a „határok nélküli” Európa hatalmas hasznot hajt a 

gazdaságnak, amely látványosan tükrözi Schengen eredményének 

kézzelfoghatóságát, népszerűségét és sikerességét, valamint az európai 

polgárok mindennapi életére és az európai társadalmakra gyakorolt 

jelentőségét.
5
 

Az összes tényezőt figyelembe véve a belső határokon történő 

határellenőrzés megszüntetése rengeteg előnnyel és pozitív hatással jár, 

azonban nem szabad – könnyelműen – azt feltételezni, hogy esetleg nincsen, 

vagy nem lehet ennek egy negatív oldala. 

A továbbiakban bemutatom, hogy milyen káros hatássokkal járt, illetve járhat 

a jövőben a határok ideiglenes, illetve tartós visszaállítása. 

1. A vonatkozó szabályok a schengeni belső határok visszaállítása esetén 

A részletes szabályokat és a jogalapot a belső határokon való átlépésre – 

ahogy a külső határokra nézve is – a Schengeni határ-ellenőrzéséi kódex, 

valamint annak módosításai tartalmazzák. 

A tagállam kivételesen közrendjét vagy belső biztonságát fenyegető komoly 

veszély esetén – igen szigorú (eljárási) szabályok betartása mellett – 
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 A schengeni térség jelenleg 26 európai országot számláló „tömbjéből” 22 az Európai 

Uniónak is tagállama. Európai Bizottság: A határok nélküli Európa – A schengeni térség. 

Luxembourg, Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2014. 4. o. 
3
 Az ilyen jellegű határokat, ún. nyitott határoknak (open borders) nevezzük, amely lehetővé 
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államhatár rendjének jogi védelme az EU-csatlakozás tükrében. PhD értekezés. Zrínyi 
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4
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HL L 105, 2006.04.13. 21. cikk. 
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Európai Unió Kiadóhivatala, 2014. 2. o. 
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ideiglenesen újra bevezetheti a határellenőrzést a belső határai egészén vagy 

azok egyes szakaszain. Amennyiben a tagállam úgy ítéli meg, hogy helyzete 

megköveteli a speciális szabályok alkalmazását – vagyis a belső határokra 

vonatkozó ellenőrzési szabályok visszaállítása elengedhetetlen –, akkor több 

lehetősége is van. 

Az egyik az, hogy a határellenőrzés visszaállítása indokául szolgáló veszély 

előre látható, a kérdéses tagállamnak a lehető leghamarabb el kell juttatnia a 

Bizottsághoz és a többi tagállamhoz minden olyan információt, amely a 

visszaállítás körére, időtartamára és okaira vonatkozik. Ezzel kapcsolatban a 

Bizottság állást foglalhat, amely a tagállamok és a Bizottság között folytatott 

konzultációkhoz vezethet. A másik lehetőséget jelentő sürgős esetekben 

viszont a tagállamok haladéktalanul visszaállíthatják a belső 

határellenőrzést.
6
 

Az esetek döntő többségében azonban a határellenőrzés visszaállítására azért 

került sor, hogy a rendőri hatóságok kezelni tudják a fontos sportesemények, 

politikai tüntetések, illetve nagy horderejű politikai találkozók (például 

csúcstalálkozó)
7
 biztonsági vonzatait. A határellenőrzések egyoldalú 

visszaállításának időtartama 2015-ig sosem haladta meg a 30 napot, a legtöbb 

esetben pedig sokkal rövidebb időszakról volt szó.
8
 

2015-ben azonban olyan mértékű migrációs hullám érte el Európa „kapuit” 

(külső határait), amely szükségessé tette a belső határellenőrzés 

visszaállítását, mivel Schengen külső határai ezt a nyomást már nem bírták 

el. A határok ugyanis igen fontos szűrő tevékenységet jelentenek a jogellenes 
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 Az Európai Bizottság által – 2010 októberében – elkészített jelentés alapján a Schengeni 

határ-ellenőrzési kódex 2006. októberi hatálybalépése óta 22 alkalommal éltek a belső 

határokon történő határellenőrzés visszaállításának lehetőségével. A jelentés közzététele óta 

– 2017-el bezárólag – a tagállamok további 9 alkalommal állították vissza a belső határokon 

történő határellenőrzést. 
7
 2016 júliusában a NATO-csúcstalálkozóra tekintettel és gondolva a hónap végén 

Krakkóban esedékes katolikus ifjúsági világtalálkozóra – amelyre a pápa is hivatalos volt – 

Lengyelország ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést. Közelebbi példával élve pedig 

Olaszország 2017 májusában (10-30. között) a G7-es csúcstalálkozó miatt állította vissza a 

teljes határellenőrzést. Magyar Távirati Iroda: Lengyelország átmenetileg visszaállítja a 

határellenőrzést. 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/lengyelorszag_atmenetileg_visszaallitja_a_hatarellenorzes

t.228087.html (2017.07.23.); Magyar Távirati Iroda: Olaszország a G7-csúcsra készül: 

visszaállítja a határellenőrzést. https://mno.hu/kulfold/olaszorszag-a-g7-csucsra-keszul-

visszaallitjak-a-hatarellenorzest-2397175 (2017. 09. 03.) 
8
 Kivételes esetekben azonban a tagállam továbbra is bevezethet egyoldalú intézkedést a 

belső határokon történő határellenőrzés visszaállításáról, viszont csak korlátozott 

időtartamra, amelynek valamennyi meghosszabbításáról a végrehajtási aktusokra vonatkozó 

uniós eljárás szerint kell dönteni. Kovács Gábor: A Magyar Rendőrség szerepvállalása 

hazánk határbiztonságában és a schengeni külső határok ellenőrzésében. In: Hautzinger 

Zoltán (szerk.): Migráció és rendészet. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság 

Migrációs Tagozat, 2015. 69-84. o. 
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cselekmények felderítésében, ami viszont a külső határokon nem valósult 

meg. A belső határok jelen esetben egyfajta „kompenzációként” szolgáltak, 

belső szűrőkként funkcionáltak, amellyel a tagállamok kezelni tudták – 

illetve próbálták – a kialakult helyzetet.
9
 

Ezekből kifolyólag a következőkben röviden ismertetem a belső határokon 

bevezetett változásokat, azt követően pedig ezek hatásait tárgyalom. 

2. A határokon bevezetett változások 

Az előzőekben részletezett normák alapján 2015-2016-ban szám szerint 8 

tagállam
10

 állította vissza – még ha nem is a teljes határszakaszon, hanem 

csak azoknak egyes részein – a belső határellenőrzést. A következőkben 

ezeknek a bevezetett változtatásoknak a következményeit foglalom össze 

úgy, hogy csak a határellenőrzés – megváltozott – folyamatának 

bemutatására szorítkozom, annak szigorodását részletezem. 

A visszaállítás során a tagállam a „saját kezébe” veszi az ellenőrzést, határain 

egyedül maga látja el mind az ellenőrzést, mind pedig a védelmet. Tartalmát 

tekintve a belső határokon történő határellenőrzés visszaállításnak 

következménye a külső határokra vonatkozó szabályok alkalmazása. 

Pontokba szedve a leglényegesebb változások a következők: 

- a határátlépés csak a határátkelőhelyeknél lehetséges, kizárólag azok 

nyitvatartási idején; 

- szigorodnak a beutazási és tartózkodási feltételek; 

- a határátkelőhelyeken való ellenőrzést az érintett (ellenőrzést végző) 

tagállam nemzeti jogszabályainak megfelelően a határőrök – továbbra is 

az emberi méltóság tiszteletben tartása és a megkülönböztetés tilalmának 

elve alapján – végezhetik; 

- minden személyt minimum-ellenőrzésnek kell alávetni, illetve a 

harmadik országok állampolgárainak be- és kiutazáskor is alapos 

ellenőrzésen kell keresztülesniük; 

                                                           
9
 A külső határokon való szigorú ellenőrzés és a belső határokon történő ellenőrzés hiánya 

jelentős deficitet eredményez, mivel egyenlőtlenül oszlik el az ellenőrzés. Továbbá aki már 

valamilyen formában (jogosan vagy jogellenesen) bejutott a külső határokon az „szabadon” 

mozoghat a Schengeni térségen belül. Vas Gizella: A határrendészeti tevékenység a 

schengeni elvekre épülő európai modellben. In: A modernkori magyar határrendészet száztíz 

éve. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat. 2013. 149-

160. o. 
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 2016 januárjáig a 26 schengeni tagállamból 6 ország, név szerint Ausztria, Németország, 

Franciaország, Norvégia, Svédország és Dánia állította vissza ideiglenesen a belső 

határellenőrzést. 2016 februárjában pedig hozzájuk csatlakozva, Belgiummal 7-re nőtt a 

száma azoknak a tagállamoknak, akik visszaállították a belső határellenőrzést. Lengyelország 

pedig 2016 júliusára élt ezzel a lehetőséggel. 
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- a határok védelme is változásokon mehet keresztül, szigorodhat, illetve 

megerősödhet a védelme (lásd például kerítések
11

); 

- végül pedig a tagállamok segítséget is nyújthatnak egymás védelmének 

megerősítése céljából, illetve közös ellenőrzések végett kétoldalú 

megállapodásokat köthetnek.
12

 

Jól látható, hogy a belső határok nélküli térség kényelme és az általa nyújtott 

előnyök is a változtatások következtében háttérbe szorulnak, nem 

érvényesülnek. Az, hogy pontosan milyen érzékelhető hatásai vannak a belső 

határellenőrzések visszaállításának a következő részben, csoportok szerint 

ismertetem. 

III. A schengeni belső határokon való határellenőrzés 

visszaállításának jogi és gyakorlati következményei 

A határellenőrzés visszaállításának hatásait – mivel célom a schengeni 

térségben kifejtett és várható hatások és következmények bemutatása, ezért – 

a befogadó állam szempontjából tárgyalom. Nem kívánom figyelmen kívül 

hagyni a migránsokra, menekültekre és a származási államokra gyakorolt 

hatásokat sem, azonban vizsgálódásom központjában főként a 

határellenőrzéseket bevezető befogadó államok gazdasági, társadalmi, 

továbbá jogi-politikai
13

 rendszerére mért hatásai állnak. 

1. Gazdasági hatások 

Az Európai Unió tagállamai és a velük leginkább gazdasági kapcsolatban 

lévő államok gazdasági rendszerének egyik legfontosabb eleme az európai 

belső piac, amely mintegy „belső határok nélküli térség”, biztosítja az uniós 
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 Magyarország a határok és a kerítések tekintetében felküzdötte magát a világ elitjébe, 

mivel 175 km-es hosszával a magyar-szerb határon elhelyezkedő kerítés – amely 2015 óta 

egy 155 km-es második kerítéssel bővült – az ember építette falak és kerítések 

vonatkozásában a hatodik leghosszabb. Megjegyzem, a kerítések nem oldják meg a 

problémákat, csak földrajzilag áthelyezik/elterelik. Magyar siker: határok és kerítések 

tekintetében ott vagyunk a világ elitjében. http://24.hu/belfold/2017/02/04/magyar-siker-

hatarok-es-keritesek-tekinteteben-ott-vagyunk-a-vilag-elitjeben/ (2017.08.25.). Magyar 

Távirati Iroda: Elkészült a 155 kilométeres második magyar kerítés. 

http://hvg.hu/itthon/20170428_kerites_hatar (2017.08.25.) 
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 Az Európai Parlament és Tanács 562/2006/EK rendelete a személyek határátlépésére 

irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról. 

HL L 105, (2006.04.13.). 4-19. cikk 
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 A jog és a politika viszonyára kitérve: egymástól elkülönülő, de sok szállal kapcsolódó 

társadalmi alrendszer, melyben a jog funkciója a társadalmi együttélés szabályozása, a 

politikáé pedig annak irányítása. Munkám során ezt a szoros kapcsolatot vélelmezve 

vizsgálódom. Szabó Miklós: Jogpolitika http://jogikar.uni-

miskolc.hu/projectSetup/files/imj/kozpolitika-ba/szak-kozpolitikak.pdf (2017.08.25.). 1-4. o. 
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jog rendelkezéseivel összhangban az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 

tőke szabad mozgását. Az egységes normák alapján működő belső piacra 

alapvetően jellemző, hogy az itt végbemenő tranzakciók a lehető legnagyobb 

mértékben a tagállami beavatkozásoktól mentesen történjenek, mivel az 

állami beavatkozások elsősorban nem kívánatosak és rontják a gazdaságosság 

hatékonyságát.
14

 

Az előzőekből adódóan a belső határellenőrzés visszaállítása mindenekelőtt a 

szabad mozgás korlátozásán keresztül fejti ki negatív hatásait a gazdaságra, 

amely aláásva az egységes európai belső piac működését többek között a 

határokon átívelő 

- kereskedelmet, 

- szállítmányozást, 

- turizmust, valamint az 

- (ingázó) munkavállalást érinti.
15

 

Schengen felfüggesztése kedvezőtlenül érinti továbbá a nagyrészt nyugat-

európai államok által főként Kelet-Közép-Európa felé kiszervezett jármű- és 

feldolgozóipari szektort is, mivel ezek exportjára kivételesen nagy hatást 

gyakorol a határellenőrzések visszaállítása.
16

 

A mezőgazdaságról szólva, azt mondhatjuk, hogy a „legkevesebb”
17

 negatív 

behatást (eddig) ez a szektor szenvedte el, azonban a fent említett hatások 

bizonyos idő múlva ezen a területen is kifejthetik kedvezőtlen 

következményeiket. 
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 Megjegyezendő azonban, hogy az uniós jogszabályok nem öncélúan rendezik és fejlesztik 

a közös belső piacot, hanem az Európai Unió polgárainak – a fogyasztóknak – az érdekeit 

veszik alapul. Milassin László: Belső piac fogalma, szabályozása. In: Osztovits András 

(szerk.): EU-jog. Budapest 2015, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., 363-372. o. 
15

 Ebből kifolyólag az EU-n kívülről érkezők (turisták) száma csökken, azok, akik 

munkahelyük miatt napi szinten két ország között ingáznak az utazási idejük és költségeik 

egyaránt növekednek. A hosszabb szállítási idő és az egyéb adminisztrációs terhek a 

szállítási költségek megemelkedésén keresztül pedig az ipar jövedelmezőségét is súlyosan 

érintik. Magyarországnak fájna a legjobban Schengen szétesése. 

http://www.portfolio.hu/gazdasag/magyarorszagnak_fajna_a_legjobban_schengen_szetesese.

228020.html (2017.07.30.) 
16

 Magyar Távirati Iroda: Menekültválság és hatásai: ez bizony Magyarországnak is nagyon 

fájna. http://privatbankar.hu/makro/menekultvalsag-es-hatasai-ez-bizony-magyarorszagnak-

is-nagyon-fajna-285997 (2017.07.30.) 
17

 Mégis jelentősnek minősül, mivel Magyarországon az „illegális bevándorlás” által a 

mezőgazdaságban okozott károk megtérítésére – a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint 

az államhatárról szóló törvény felhatalmazásából adódóan a közérdekű használati joggal 

összefüggő kártalanításról szóló 211/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján – a rendőrség 

2351 érintett gazda számára 2015 decemberéig bezárólag 192 399 553 forintot fizetett ki 

egyszeri kártalanítás gyanánt. Vajkai Edina Ildikó: A migrációs válság biztonságpolitikai 

aspektusai. In: Tálas Péter (szerk.): Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság. 

Budapest, Dialóg Campus Kiadó 2017. 35-48. o. 
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Az Európai Unió által fókuszba helyezett és elérni kívánt cél – a belső piacon 

fenntartható fejlődés magvalósulása – ezáltal veszélybe kerül(t). Mindez – az 

előbb említetteken túl – abból fakad, hogy az intézkedések hatására 

- a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés, 

- az árstabilitás, 

- a magas versenyképesség, 

- a teljes foglalkoztatottság elérése, a társadalmi haladás elősegítése, 

- a szociális piacgazdaság, illetve 

- a környezet magas szintű javítása és védelme nem vagy nem a kívánt 

mértékben valósul meg.
18

 

Sőt, amennyiben ezek az intézkedések gyakrabban és huzamosabb ideig – 

akár évekig
19

 – kerülnek bevezetésre, veszélybe sodorhatják magának a belső 

piacnak a létét is, amely tovább mélyülő társadalmi és jogi-politikai 

feszültségekkel járhat.
20

 

2. Társadalmi hatások 

A migrációs jelenségek valószínűsíthetően egyidősek az emberiség 

történelmével. Nemzetközi szinten a migráció – különféle okokból kifolyólag 

– a különböző korokban hol erősebbé, hol gyengébbé vált, napjainkban 

azonban az európai kontinensnek talán még soha nem látott népvándorlási 

hullámmal kell szembenéznie.
21

 

A nagyarányú nemzetközi migráció magában hordozza a társadalom 

biztonságérzetének csökkenését, amellyel szemben, mint „befogadó” 

társadalom törekszik védekezni. Ennek a legkézenfekvőbb eszköze az általa, 

illetve (jelen esetben) az EU által egységesen szabályozott feltételrendszer 

teljesítésével való befogadás,
22

 amely számos vita forrását jelenti.
23

 

A befogadásnál figyelembe kell venni a következő szempontokat, amelyek 

társadalmi ellentétek forrását jelent(het)ik: 

- etnikai különbségek, 

- vallási különbségek, 

- kulturális és nyelvi különbségek, 

                                                           
18

 Milassin László: Belső piac fogalma, szabályozása… 363-372. o. 
19

 L. kétéves visszaállítás lehetősége. 
20

 Migrációkutató Intézet: Az Aktuális migrációs hullám gazdasági hatásai Európában. 

https://www.migraciokutato.hu/hu/2016/11/07/az-aktualis-migracios-hullam-gazdasagi-

hatasai-europaban/ (2017.08.06.) 
21

 Hegyaljai Mátyás: Előszó. In: Tálas Péter (szerk.): Magyarország és a 2015-ös európai 

migrációs válság. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2017. 7-8. o. 
22

 Vajkai Edina Ildikó: A migrációs válság biztonságpolitikai aspektusai. In: Tálas Péter 

(szerk.): Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság. Dialóg Campus Kiadó, 

Budapest 2017. 35-48. o. 
23

 L. például kötelező betelepítési kvótaként emlegetett intézményt. 
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- egészségügyi tényezők, valamint az 

- anyagi források ráfordítása a befogadó állam részéről. 

Megfigyelhető, hogy a nagyarányú migrációs hullámok esetén kivétel nélkül 

számolni kell a bűnözési mutatók nagyarányú növekedésével, valamint a 

különböző bűnözési formák (például embercsempészet) megerősödésével, 

ami tovább mélyíti az emberek migrációhoz, azon belül is a befogadáshoz 

fűződő elutasító viszonyát. Jóllehet az (európai) társadalmak, vagyis az 

emberek többsége összességében befogadó, a megélhetési és az illegális 

bevándorlást azonban döntő mértékben ők is elutasítják.
24

 Ezekből kifolyólag 

Európában – és Európán kívül is – számos csoportra, illetve megmozdulásra 

lehet példát hozni, ami a migráció és a befogadás ellen van, de ugyanúgy 

találni lehet nagyszámú támogatókat is.
25

 

A tényeket tekintve Európa több – migráció által – érintett területén 

szerveztek megmozdulásokat (leginkább tüntetéseket és tiltakozásokat) mind 

a migráció (és migránsok) ellen, mind pedig ezek mellett.
26

 A közelmúlt 

eseményei
27

 azonban kétséget kizárólag nyilvánvalóvá tették, hogy a 

migrációhoz és a hozzá kapcsolódó jelenségekhez újfajta megközelítés 

szükséges, ami a körülmények és az állampolgárok álláspontját figyelembe 

véve a társadalom (tágabb értelemben vett biztonsága) szempontjából a 

legalkalmasabb. 

                                                           
24

 Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina: Az idegenellenesség, mint a migráció egyik társadalmi 

kihívása. In: Hautzinger Zoltán (szerk.): Migráció és rendészet. Magyar Rendészettudományi 

Társaság Migrációs Tagozat, Budapest 2015. 33-47. o. 
25

 Álláspontom szerint mindenképpen „pozitív” társadalmi hatásként könyvelhető el, hogy ez 

a jelenség nagyszabású megmozdulásokra és a politikában való aktív részvételre sarkallja az 

embereket. 
26

 Németországban már 2015 elején Drezdában egy több mint 18 000 főből álló bevándorló 

ellenes megmozdulás tanúi lehettünk. 2015. szeptember 24-ére szerveződött egy 

megközelítőleg 300 főt számláló, a tömeges bevándorlás ellen tiltakozó megmozdulás a 

német nagykövetség elé. 2015. október 19-én, szintén Drezdában, a korábbi megmozdulást is 

szervező PEGIDA szervezet (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des 

Abendlandes – Európai Patrióták a Nyugat Iszlamizációja Ellen) ismételten utcára hívta a 

bevándorlást ellenzőket. A sort lehetne folytatni – gondolok itt például a 2015. novemberi 

lengyelországi vagy a 2016 januárjában, Kölnben lezajlott események hatására kialakult 

tüntetésekre, illetve a calais-i helyzetre. Továbbá nem hagyható figyelmen kívül a 

nagyarányú migrációs nyomás Magyarországra gyakorolt hatása sem, szerencsére korántsem 

a fentiekben tapasztalt szélsőséges formában: 2015. július 10-én a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom szervezett bevándorlóellenes tüntetést a később átmeneti tranzitzónaként 

működő, menekülők ezreinek ideiglenes „szálláshelyét” képező Keleti pályaudvar előtti 

téren. A helyszínen megjelentek ellentüntetők is, de a demonstráció este 7-kor, rendbontás 

nélkül, a Himnusz eléneklésével ért véget. Vajkai Edina Ildikó: A migrációs válság 

biztonságpolitikai aspektusai. In: Tálas Péter (szerk.): Magyarország és a 2015-ös európai 

migrációs válság. Dialóg Campus Kiadó, Budapest 2017. 35-48. o. 
27

 Gondoljunk csak 2015 és 2016 folyamán elkövetett számos terrorcselekményre, amely 

sajnálatos módon rengeteg emberéletet követelt. 
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3. Jogi hatások 

A migráció vizsgálata során jogi szempontból kiemelkedő jelentőségű, hogy 

reguláris vagy irreguláris migrációról van-e szó. Amíg ugyanis a reguláris 

migrációnál az egyének a szükséges feltételek teljesítése mellett (a megfelelő 

okmányok birtokában) rendezett, a vonatkozó hazai, nemzetközi és uniós 

szabályokkal összhangban vándorolnak egyik államból a másikba, irreguláris 

migráció esetén erről nem beszélhetünk. Az irreguláris migráción belül, 

megkülönböztethető két nagy alkategória: 

- a kényszervándorlás, vagyis amikor a menekült próbál megszökni 

üldözői elől és védelmet találni egy másik országban (a menekülés során 

közömbös, hogy papírokkal vagy anélkül lépi-e át a határt), és 

- az illegális vándorlás, amely egyszerűen arra utal – anélkül, hogy köze 

lenne a menedékjoghoz –, hogy a migráns megsértette a belépésre 

vonatkozó szabályokat, vagy a jogi rendelkezésekkel összhangban 

érkezett ugyan, de más módon sérti az (idegenrendészeti) szabályokat.
28

 

Utóbbi esetben lehet szó illegális határátlépésekről (átszökésekről) vagy 

embercsempészetről,
29

 illetve az ezekhez kapcsolódó bűncselekmények 

elkövetéséről. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy a reguláris/irreguláris 

migráció azzal az alaptétellel függ össze. Az államok meghatározhatják, hogy 

milyen feltételek mellett engedélyezik külföldiek számára a területükre való 

belépést, az ott tartózkodást, illetve, milyen feltételekkel távolíthatóak el 

(utasíthatóak ki) az államterületéről.
30

 

Európában az Európai Unió által kialakított egységes rendszer a reguláris 

migráció (bevándorlás) esetén megállta a helyét, azonban a közelmúlt 

eseményei arra engednek következtetni, hogy a rendelkezésre álló jogi 

eszközök, intézmények a tömeges illegális migrációval szemben nem 

felelnek meg.
31

 

                                                           
28

 Jeney Petra – Nagy Boldizsár: A szabadság, biztonság és a jog térsége az Európai 

Unióban. In: Kende Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. Wolters Kluwer 

Kft., Budapest 2015. 497-582. o. 
29

 Az egyik legnagyobb embercsempészettel összefüggő bűncselekmény sorozatot egy szerb 

bűnszervezet követte el, amely bizonyíthatóan több mint 1100 embert (migránst) csempészet 

át Magyarországon keresztül Ausztriába. Azonban egy rosszul sikerült „fuvar” során – amely 

71 ember életét követelte – lebuktak. Az osztrák és magyar hatóságoknak sikerült elfogni 

őket és jelenleg is folyik ellenük a büntetőeljárás. (bővebben l. „Halálkamion-per” vagy 

„Halálkamion-ügy”). 
30

 Karoliny Eszter – Mohay Ágoston: A nemzetközi migráció jogi keretei. A tanulmány az 

Európai Integrációs alap által finanszírozott E/A/2007/3.1.1.2. projekt keretében készült. 

2009. http://publikon.hu/application/essay/455_1.pdf (2017.08.30.) 1. o.  
31

 Az elmúlt években kicsúcsosodó migrációs hullám váratlan csapásként érte az Európai 

Uniót. Bár az Uniónak mindig is célja volt a menekültek befogadása, mivel a népek közötti 

szolidaritást és az emberi jogok tiszteletben tartásának követelményét az Európai Unióról 

szóló Szerződés 3. cikk (5) is nevesíti, a közösség egyszerűen nem volt felkészülve 
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A schengeni belső határok visszaállításával a tagországok nyilvánvalóvá 

tették, hogy nem tudják megfelelő kontroll alatt tartani az eseményeket. 

Éppen ezért vizsgálódásom tárgyát – ebben a dolgozatban – a bevezetett 

intézkedések jogi-politikai okai, illetve körülményei alkotják, vagyis, hogy 

miért volt szükség a határellenőrzés visszaállítására. 

A tagállamok kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy a schengeni 

térséghez való csatlakozásukat követően megszüntetik belső határaikat 

(pontosabban a belső határellenőrzést), ugyanakkor nagyobb felelősséget 

vállalnak a külső határok védelme érdekében, éppen azért, mert így már nem 

csupán a saját, hanem a többi schengeni tagállam külső határának 

biztonságáért is felelősséggel tartoznak.
32

 

A migrációs hullám első ízben az Európai Unió és egyben Schengen külső 

határait érte el, amely arra mutatott rá, hogy a tagállamok felkészületlenek a 

helyzet kezelésére. Menekültek
33

 ezrei torlódtak fel Európa (külső) 

„kapuiban”, nem kis feladatot adva a hatóságoknak, amelyek a kialakult 

helyzet kezelésén munkálkodtak az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. 

Az aránytalanul nagy migrációs terheknek kitett tagállamok megsegítésére az 

Európai Bizottság még a Migrációs Stratégia
34

 azonnali fellépést sürgető 

intézkedéscsomagjának részeként tette közzé az ún. hotspot megközelítést. 

Az Európai Unió területére elsőként lépő migránsok beazonosítására és 

szűrésére létrehozott befogadó állomások (ún. hotspotok) lényege, hogy 

minél hamarabb megkezdődjék a menedékkérők regisztrációja, azonosítása 

(ujjlenyomat adatbázisba vétele, kikérdezés).
35

 A kevés számban és későn 

                                                                                                                                                      
semmilyen tekintetben a válság volumenének megfelelő kezelésére. Ennek következtében 

gyorsan, éles törésvonalak alakultak ki a különböző tagállamok között, a tagállami 

vélemények és politikák napról napra történő változása pedig most is folyamatos 

próbatételek elé állítják az Európai Uniót. Kisgyörgy Martin: Az Európai Tanács szerepe a 

migrációs krízis kezelésében, különös tekintettel a következtetésekre. In: Papp László J. 

(szerk.): Migráció a 21. században – Hatása Európa politikai, gazdasági és kulturális életére. 

Debreceni Állam- és Jogtudományi Kar Praetor Szakkollégium, Debrecen 2016. 36-47. o. 
32

 További kötelezettségvállalás a tagállamok részéről, hogy a belső határellenőrzés 

megszüntetését kompenzálandó, egyfajta szigorúbb együttműködésű kötelezettség jön létre 

közöttük, a biztonság magasabb fenntartása érdekében. Kiss Anna: Schengen – határok 

nélkül? http://jogaszvilag.hu/rovatok/vilagjogasz/schengen-hatarok-nelkul (2017.08.21.) 
33

 Jelen kifejezés alatt (most és a továbbiakban) a jogi értelemben vett menekülteket, a 

menedékkérőket (függetlenül, hogy jogosult-e a menedékre vagy sem), valamint a hazáját a 

rossz gazdasági körülmények miatt elhagyó személyeket értem. 
34

 Európai Migrációs Stratégia. COM (2015) 240 final, Brüsszel, (2015.05.13.) 
35

 A regisztráció és az azonosítást követően a helyszíni operációs támogatást biztosító 

„hotspot rendszer” koncepciója értelmében az uniós ügynökségek, mint az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO), a Frontex, az Europol és az Eurojust segítik a 

tagállami hatóságokat annak érdekében, hogy utóbbiak eleget tehessenek az uniós jogi 

kötelezettségeinek. Gyeney Laura: Az Európai Unió migrációs politikája: „Tényleges 

megoldás egy valós válságra”? Iustum Aequum Salutare, 2016.2 sz, 279-302. o. 
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létrehozott hotspotok azonban hamar nyilvánvalóvá tették, hogy nem képesek 

elviselni az ügyteher adta nyomást
36

 és kezelni az egyébként is komplikált 

helyzetet, amit később a migránsok együttműködésének hiánya tovább 

élezett.
37

 

További konfliktusokat eredményezett az ún. kvótarendszer, amelyet néhány 

tagállam, mint például a visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, 

Magyarország és Szlovákia), és a migránsok is elutasítottak, illetve 

elutasítanak.
38

 

Mindezek a hatások azt eredményezték, hogy Európa külső határai nem 

bírták kordában tartani a migrációs nyomást. Egyes államok kénytelenek 

voltak utat engedni migránsok tízezreinek az Unió belseje felé. A már 

említett (jogi értelemben vett) menekültek mellett azonban voltak olyanok is, 

akik nem feleltek meg a menekültekre vonatkozó feltételeknek így nem 

voltak jogosultak menedékre, és voltak, akik más embereket kihasználva 

hasznot húztak a kialakult helyzetből (lásd embercsempészet, szervezett 

bűnözés, terrorizmus).
39

 

Végezetül – a fent sorolt okokra tekintettel – a körülmények nem hagytak 

más lehetőséget a tagállamoknak, minthogy visszaállítsák a (schengeni) belső 

határaikon történő határellenőrzést, mérsékelve a már amúgy is kialakult 

válság-helyzetet. 

                                                           
36

 A nagy embertömeg következtében felmerülő problémaként jelentkezett, hogy a 

migránsoknak nem volt megfelelő okmány a birtokukban (vagyis tényleg kapkodva hagyták 

el hazájukat, tehát a szó szoros értelemben vett menekültek), illetve, hogy az államoknak 

problémái akadtak az adminisztrációs tevékenységek ellátásánál. Berta Ágnes: A migrációs 

válság a kényszerbetelepítés elleni népszavazás tükrében. http://felvidek.ma/2016/09/a-

migracios-valsag-a-kenyszerbetelepites-elleni-nepszavazas-tukreben/ (2017.09.06.) 
37

 Sok migráns igazolványaikat a határon eldobva megtagadta a további azonosítás 

lehetőségét és az egészségügyi vizsgálatokat. Ezt azzal a céllal tették, hogy ne lehessen 

különbséget tenni, hogy ki az igazi rászorult és ki nem. Így esetleg az is nagy eséllyel 

részesül a segítségben, aki (jogilag) nem szorult rá, mert nem menekült. Lábos András: 

Mondjunk nemet! Nagysimonyi Hírmondó, 2016. 3 sz., 2-4. o. 
38

 A kvótarendszer lényege, hogy az Európai Unió területére érkező (regisztrált) 

menedékkérőket az Európai Unió tagállamai között, az egyes országok adottságainak és 

teherbíró képességének figyelembevételével kialakított arányszám szerint, automatikusan 

osztaná szét. 
39

 Az észak-európai államok már korábban kérték a schengeni egyezmény felfüggesztését és 

a belső határellenőrzés visszaállítását a Balti-térség viszonylatában, arra hivatkozva, hogy a 

skandináv államok területén a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmények mintegy 

80 %-át észt, litván vagy lett állampolgárok követik el. Továbbá Dánia a Kelet-Európából 

érkező bűnözők kiszűrésével indokolta a határellenőrzés visszaállításának szükségességét. 

Zámbó Katalin: A Schengeni egyezmény jelene és jövője. Meddig húzzuk még határok 

nélkül? In: Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos 

Közlemények XII. Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport, 

Pécs 2011. 293-305. o. 
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IV. Kilátások és megoldási javaslatok 

Az illegális migráció szabályozása nehezen kezelhető kihívást jelent a 

modern államoknak, továbbá az olyan szupranacionális szervezeteknek, mint 

az Európai Unió. A közösség jogi szabályozási szint nehézségeit a migrációs 

jelenségek komplexitásán túl, az államok kötelező közös szabályok 

lefektetésétől való távolságtartása is fokozza. A migrációra vonatkozó 

fellépés korántsem egységes, köszönhetően annak is, hogy az államokat igen 

eltérő módon érinti a népességmozgás. A migráció megfelelő szabályozására 

mindenképpen szükség van ahhoz, hogy humánus körülmények között – az 

emberi jogok tiszteletben tartása mellet –, rendezett és mindenki számára 

előnyös módon valósuljon meg ez a jelenség. A nemzetközi migráció ugyanis 

a szabályozás meglététől/hiányától és minőségétől függetlenül jelen van, és 

valószínűsíthetően az intenzitása tovább növekszik.
40

 

Az Európai Unió sajátos jogi eszközrendszerrel a tagállamok fölé emelkedve 

bővebb és mélyebb hatáskörökkel rendelkezik – sok egyéb terület mellett – a 

határok vonatkozásában is. Ebből kifolyólag, amennyiben az átmeneti 

megoldások nem hoznak enyhülést – gondolok itt a belső határellenőrzés 

ideiglenes visszaállítására (főszabályként 30 + 30 nap) – a tagállamok egy 

drasztikusabb megoldás bevezetésével is élhetnek, amely nem más, mint a 

belső határellenőrzés további 2 évre való visszaállítása. Ezt azonban csak 

akkor vezethetik be, ha a külső határok őrizetében meglévő tartós és súlyos 

hiányosságok indokolttá teszik.
41

 

A hiányosságnál vizsgálnunk kell a biztonság dimenzióit.
42

 Mivel a biztonság 

magában foglalja az egyének (nem csak az állampolgárok) személyes, 

életminőségi, valamint a társadalmi biztonságát – amelyet az állam feladata 

kialakítani, rendezni (szabályozni), továbbá fenntartani
43

 –, éppen ezért fel 

kell tenni a kérdést, hogy beszélhetünk-e biztonságról. 
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 Mohay Ágoston: A nemzetközi migráció jogi aspektusai, különös tekintettel a legális 
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HL L 295/1, 2013.11.06. 19a. cikk 
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 Egy államban akkor beszélhetünk biztonságról, amennyiben belső rendje szilárd, továbbá 

külső biztonsága folytonos, akár egy bekövetkező háború esetén is. Hegedűs Henrik: A 

biztonság fogalmának tágabb és szűkebb értelmezése, a humánbiztonság, avagy egy 

konferencia tanulságai. Hadtudományi Szemle 2009/1, 65-76. o. 
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 Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.) Nemzeti Hitvallás „Valljuk, hogy a 

polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság 

kiteljesítése.”; A biztonság dimenzióiról és magyar vonatkozásairól l. Drinóczi Tímea – 
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Számos kutatás ugyanis – többek között Robert Putnam 2007-es 

tanulmánya
44

 – igazolja, hogy minél sokszínűbb egy társadalom, annál 

alacsonyabb a bizalom foka a társadalom tagjai között, amely hatással van a 

társadalom biztonságérzetére, ezzel komoly követelményeket támaszt az 

államok vezetővel szemben a probléma megoldását várva. 

Ezekből kifolyólag több megoldást vetnék fel a biztonsági hiányosságokat 

kezelendő, annak érdekében, hogy a későbbiek során ne legyen szükség a 

belső határok – tömeges illegális migráció miatt történő – visszaállítására.
45

 

1. A külső határok megerősítése 

Ahhoz, hogy a szabad mozgás elve megfelelően érvényre tudjon jutni 

feltétlenül szükséges a külső határok megerősítése anyagi, technikai, továbbá 

magas szinten képzett humán (emberi) erőforrásokkal. A határok ilyen 

jellegű fejlesztésekkel „felvértezve” képesek lesznek felvenni a 

versenyt/küzdelmet a szervezett bűnözéssel (főként az embercsempészettel
46

 

és a hozzá fűződő bűncselekményekkel) szemben, ellátni a szükséges 

adminisztrációs feladatokat, valamint garantálni a szóban forgó külső határok 

biztonságát, akár egy tömeges (illegális) migrációs hullámmal szemben is. A 

leghatékonyabb megoldást azonban egy közös és egységes (integrált) 

határőrség létrehozása jelentené,
47

 amely ellentétben a mostani – tagállami 

szinten ellenőrzött – rendszerrel Európai Uniós irányítás alatt működne. E 

megoldást azonban, jelenleg is érzékeny kérdésként kezelik a tagállamok.
48
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létrehozása Európa külső határainak védelme céljából. Strasbourg, 2015. december 15. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6327_hu.htm (2017. 09. 22.) 
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 A külső határok igazgatásának szupranacionális szintre helyezése csakis konszenzussal 

(minden uniós tagállam hozzájárulásával) lehetséges, de ez a jelenlegi válságos – nem csak 

migrációs, hanem politikai – helyzetben aligha lehetséges. Főként mivel a tagállamok 
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2. A menekülteljárás és a menekültpolitika felülvizsgálata 

Feltétlenül szükség van a kialakult, továbbá kialakulóban lévő globális 

migráció kontrolljára, vagyis az emberek mozgásának bizonyos fokú 

ellenőrzésére, valamint korlátozására az átláthatóság és biztonság 

megteremtése szempontjából.
49

 Következésképpen szükséges – a külső 

határok megerősítésén túl – a jelenlegi menekülteljárás és menekültpolitika 

felülvizsgálata, illetve újragondolása. A jelenlegi rendszer ugyanis eltérő 

módokon (túl)terhelt. A peremállamoknak – vagyis a Schengen külső 

tagállamainak – nagyobb nyomással kell szembenézniük, mint a belső 

államoknak. Az sem hagyható figyelmen kívül továbbá, hogy Dublin III.
50

 

kimondja: minden illegálisan az EU-ba lépő személyt érkezéskor az első 

országban kell regisztrálni, aminek része az azonosítás és a vonatkozó 

eljárások lefolytatása.
51

 Ez viszont – mint már említettem – egyenlőtlen 

terheket rak a tagállamok vállára. A tagállamok pedig a menekültügyi 

kérdésekben egyre megosztottabbak, egyre kevésbé értenek egyet, továbbá 

nem állnak készen a menekültügyben mutatkozó nemzeti sajátosságok 

feladására.
52

 Ez viszont szemben áll azzal az elképzeléssel, hogy közös 

európai menekültügyi rendszert kell(ene) kialakítani.
53

 Ameddig viszont 

nincs egységes álláspont – a politika és a jogi szabályozás terén – (sajnos) 

nem beszélhetünk hatékony fellépésről, megoldásról. Ebből kifolyólag 

értelmetlennek tartom a kvótarendszer(eke)t, mivel a minősített többségű 

döntés nem feltétlenül vezet az elvárt eredményre, sőt, komoly ellenállásokat 

okoz a perem és a „centrum” országok között, mert más szempontok alapján 

vizsgálják a kérdést.
54

 A konszenzusra jutásig azonban szükséges a 
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 Mint már bemutattam, a vizsgált időszakban ez több okból sem történt meg. 
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53
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Unió lényegét. Jeney Petra – Nagy Boldizsár: A szabadság, biztonság és a jog térsége az 

Európai Unióban. In: Kende Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba. 

Budapest, Wolters Kluwer Kft. 2015. 497-582. o.; Az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés C 326/47, 2012.10.26. 78. cikk (1)-(2) 
54

 A jóléti államok elsősorban gazdasági szemmel, új és fiatal munkaerőt látva, a kelet-

közép-európai országok „tömbje” pedig – legalábbis a politikai kommunikációban – a 



A határokra vonatkozó változások a schengeni belső határellenőrés visszaállítása esetén, 

valamint ezek társadalmi, gazdasági és jogi hatásai 

 193 

jelenleginél szigorúbb és korlátozottabb bevándorlás- és vízumpolitika 

kialakítása, amely elősegíti a lassabb és fokozatosabb integrációt, kellő időt 

hagyva a társadalomnak a befogadásra, illetve egy másfajta migrációs és 

menekültügyi rendszer kialakítására. 

3. Visszatérés és a kiváltó okok kezelése 

Végül, de nem utolsó sorban, az Európai Unió bármely tagállamába 

illegálisan beutazó és ott tartózkodó személyeket az Unió visszatérési 

irányelve alapján az érintett személy méltóságának és testi épségének teljes 

mértékű tiszteletben tartása mellett lehet és kell kitoloncolni, amennyiben a 

kiutasítási határozatot követően az érintett személy nem hajlandó önként 

távozni az állam és az Unió területéről.
55

 Sőt, a közös jog lehetővé teszi, hogy 

azt a határozatot is elismerjék, amely valamely tagállam illetékes hatósága 

hozott harmadik országnak egy másik tagállam területén tartózkodó 

állampolgára ellen.
56

 Így tehát, ha nem a kiutasító, hanem egy másik tagállam 

területén tartózkodik, akkor is kitoloncolható. Ennek végrehajtásról a 

tagállamok gondoskodnak, illetve a folyamat ellenőrzését is ők biztosítják.
57

 

Ennek megkönnyítése – vagyis személyek hazatérésének és hazaszállításnak 

– okán az Unió számos országgal kötött ún. visszafogadási megállapodást.
58

 

A probléma viszont ezekkel a megállapodásokkal az, hogy a visszafogadó 

államnak esetleg nem csak a saját, hanem azt a személyt is vissza kell vennie, 

aki nem biztos, hogy az állampolgára, csak azt állította magáról. Ebből 

következően e megoldás aránytalan terhekkel jár, amit a kibocsátó vagy 

tranzitországként működő harmadik államok vonakodnak megkötni, vagy 

végrehajtani, még az ösztönzőkre való tekintettel sem, mint például a 

vízumok megadásának megkönnyítése, együttműködés a jogalkalmazás 

terén, pénzügyi és műszaki támogatás nyújtása. További problémát vet fel, 
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hogy vannak visszafogadó országok, ahol az (emberi) jogok védelmének 

szintje alacsony, nem megfelelően biztosított. 

Ennek okán és számos egyéb körülmény folytán szükségesebb lenne a 

tömeges (főként illegális) migrációt kiváltó okok keletkezési helyén történő 

kezelése (például támogatások nyújtása, fejlesztő missziók küldése stb. a 

kibocsátó államokba). A migráció megelőzésére, nem pedig a vele szembeni 

védekezésre kellene helyezni a hangsúlyt, főleg azért, mert ez eddig sem volt 

túlságosan eredményes. Ez viszont csak úgy valósítható meg, ha minden 

érintett – nem csak az európai uniós államok – kiveszi a részét ennek a 

válságnak a kezelésében. Pontosabban az érintett államoknak segédkezniük 

kell az új lehetőleg könnyen érthető és megfelelően szabályozott (koherens) 

rendszer kialakításában, ami kiterjed mind az eljárások, mind pedig a 

különböző államok egymással kötött megállapodásaira, valamint az általuk 

kialakított struktúra fenntartására. 

4. A „tartósabb” határellenőrzés bevezetésének dilemmái 

Ami pedig a „tartósabb” határellenőrzés bevezetését illeti, meg kell 

jegyeznem, hogy több lehetséges variáció létezik. Amennyiben csupán a 

külső határokon vezetnek be egy mindenkit alaposan ellenőrző határőrizeti 

rendszert azzal korlátozzák számos ember mozgását, megnehezítve ezzel a 

kereskedelmet is. Ha ez viszont eredménytelen lenne, és a tagállamok 

drasztikusabb megoldást szeretnének, akkor óhatatlanul is egymással és az 

Unió eszméivel, kialakított rendszerével kellene szembe menniük. Ez pedig 

ugyancsak negatív irányba mozdíthatja az államok egymáshoz való 

viszonyát. Az sem kizárható, hogy a kialakult helyzetben az egymással 

szimpatizáns és közös értékrendet képviselő államok külön álló 

(érdek)tömböket, „uniócskákat” alakítanának ki, mindezzel hidegháborús 

időkre emlékeztető helyzetet teremtve, amelyben két nagy ideológia 

(világeszme) versengett egymással azért, hogy a saját (főként politikai) 

elképzeléseiket megvalósítsák.
59

 

Így vagy úgy, de az ilyen értelemben vett tartós határellenőrzés bevezetése 

véleményem szerint csak negatívan érintheti a jelenlegi, számtalan ember 

által támogatott és számos ember által kritizált rendszert. 
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V. Konklúzió 

Dolgozatomban bemutattam a 2015-2016-os migrációs és menekültválság 

tükrében – a schengeni belső határellenőrzések ideigleneses visszaállításának 

eredményeképpen – bekövetkezett negatív gazdasági, társadalmi és jogi 

hatásokat, valamint kitértem ezek jövőbeni lehetséges alakulására, 

Magyarország, illetve a többi európai – főként Uniós schengeni – (tag)állam 

szempontjából. 

Elméleti síkon felvetettem egy hosszabb távú – tartósabbnak 

ígérkező/mondható – megoldás lehetőségét is a belső határellenőrzések 

(újbóli) bevezetésének elkerülésére. Annyi bizonyos, hogy főként az illegális 

bevándorlással és migrációval összefüggésben felmerülő problémás 

helyzetek kezelése jelenleg az egyik legnagyobb kihívást jelenti, amellyel 

szembe kell néznie Európának, most és a jövőben is. Mivel azonban globális 

problémáról beszélhetünk, amelyet egyetlen tagállam sem tud egyedül hosszú 

távon hatékonyan kezelni, ezért a közösségi politikának sürgősen 

megoldásokra van szüksége, mivel ezek a problémák alapjaiban rengetik meg 

az európai társadalmakat és a közösségi jogrendszert. 

A pontos hatásokat és következményeket hosszú távon nem láthatjuk előre, 

de annyi biztosnak látszik, hogy az elkövetkezendő évtizedek „trendjei” 

próba elé állítják az egész európai kontinenst, ebből kifolyólag a schengeni 

rendszert is. Ebből pedig következik, hogy az eljövendő döntések sorozatai 

fogják meghatározni, hogy milyen irányba halad tovább Schengen, az 

Európai Unió, valamint egész Európa. 

 



 

 


