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A nemzetbiztonsági érdekek modernkori érvényesítése a migráció területén 

 

Abstract 

Security related risk analysis of migration always arises as a matter of public administration, 
especially in law enforcement and national security. However, security risks associated with legal and 
illegal migration cannot be clearly separated. The former provides means by which the cover of 
legitimacy can be provided to illegal migration, such as masking the entry of illegal immigrants (via 
visa application), or by legalizing their residence in the Schengen area (through asylum applications). 
In many countries national security services – because of secret intelligence gathering, or in order to 
protect their sources – have no or only limited capabilities to assert their interests in an open 
procedure. Nevertheless, there are some countries where migrants can appeal the negative decision 
(deportation and expulsion from the country) which had been made due to security considerations, in 
front of a special judicial body. The Danish and British models – though they are subjects to severe 
criticism – can both integrate sensitive/confidential information in their legal proceedings. The 
Special Immigrants Appeals Commission, closed trials, special advocates and judges with great 
professional experience are able to make the right decisions using classified information while taking 
into consideration the interests of the state, society and the migrant as well. 

 

Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége során a 

vélt korlátlan titkosszolgálati képességek helyett milyen komoly problémák jelentkezhetnek 

egy jogállamban. Itt nem jogsértésről, titkos megfigyelések botrányairól lesz szó, hanem 

éppen az ellenkezőjéről, a szolgálatok korlátairól, ami sajátosan zárt, titkos jellegük és a 

demokratikus intézményrendszerhez való nehéz alkalmazkodó képességükből fakad. Az 

írásban ismertetni kívánt, a migráció szakterületén jelentkező dilemma immár évtizedes 

múltra tekint vissza. 

A migráció nemzetbiztonsági szempontú szűrése során az elutasító határozat vagy vélemény 

kiadása esetén érdekérvényesítési nehézségek állnak elő. A szolgálatok többnyire nem 

vállalják fel a kockázatos minősített adatok rendelkezésre bocsájtását, hiszen fellebbezés 
                                                 

1 A hadtudományok doktora. 
2 A Pécsi Tudományegyetem PhD aspiránsa. 
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esetén a bíróság előtt olyan információkat kellene felfedniük, amelyek a megkezdett, 

folyamatban lévő, vagy a lezárt munkát veszélyeztethetnék, és a kérelmező olyan ismeretek 

birtokába kerülne a titkosszolgálatok tevékenységéről, amely ellentétes a nemzetbiztonsági 

érdekekkel.  

A legális migráció nemzetbiztonsági szűrésének jogszabályi háttere Magyarországon 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 5. § g) szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal 

(továbbiakban: AH) végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a 

menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – 

az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet 

benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. A törvényalkotó 

kiemelt egy személyi kört, a migránsokat, ahol a veszélyeztetettség potenciálisan megjelenik. 

Az eljárások során a szolgálat saját adataira támaszkodik alapvetően, ugyanakkor a törvény 

más előírásai alapján adatkéréssel fordulhat a többi magyar nemzetbiztonsági szolgálathoz 

(társszolgálatok). A terrorelhárítási szempontú szűrés a Terrorelhárítási Központ 

(továbbiakban: TEK) feladata, míg az általános bűnügyi ellenőrzést a Rendőrség végzi.  

A 2007. évi I. és II. törvények,3 valamint a 2007. évi LXXX. menedékjogi törvény, illetve 

ezek végrehajtási rendeletei (113/2007. (V.24.), 114/2007. (V.24.), valamint a 301/2007. 

(XI.9.) kormányrendelet kijelöli a nemzetbiztonsági és terrorelhárítási szakhatósági és 

véleményezései hatásköröket. 

Vízumkiadás vonatkozásában: a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag 

számára kiadott vízum esetén (113/2007. kormányrendelet 14. § (1)) a külpolitikáért felelős 

miniszter, valamint a konzuli tisztviselő a vízum iránti kérelemről az Alkotmányvédelmi 

Hivatal és a Terrorelhárítási Központ véleményét kérheti. 

  

                                                 

3 Ún. migrációs tárgyú törvények. 
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Nemzetbiztonsági és közbiztonsági szempontból kiemelt szabályozási kör az ún. kon-

zultációs listák léte, illetve a konzultációs mechanizmus.4 A 113/2007. kormányrendelet 

szerint valamely schengeni állam központi hatóságának a vízum iránti kérelemre vonatkozó 

döntés meghozatala előtt a magyar bevándorlási hatósággal, mint kijelölt magyar nemzeti 

központi vízumhatósággal egyeztetnie kell. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

(továbbiakban: BÁH) legkésőbb a megkeresés részére történt továbbításától számított hét 

napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a vízum kiadásához hozzájárul-e. A központi 

vízumhatóság az egyeztetés (konzultáció) során történő válaszadása előtt köteles a 

vízumkérelemről az AH és a TEK véleményét kikérni.  

A 114/2007. kormányrendelet szerint5 a külpolitikáért felelős miniszter, valamint a konzuli 

tisztviselő a hatáskörébe tartozó, három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító 

vízum iránti kérelemről az AH és a TEK véleményét kérheti. A konzultációs mechanizmus 

esetén6 a központi vízumhatóság ugyanakkor köteles az AH és a TEK véleményét kérni. A 

vízumkiadó hatóság a nemzeti vízum iránti kérelemről a közbiztonság és a nemzetbiztonság 

védelme érdekében meghatározott esetekben szintén az AH és a TEK véleményét beszerzi.  

Tartózkodási engedély kiadása előtt a BÁH regionális igazgatósága meghatározott esetekben 

szintén a fenti két szerv véleményéért folyamodik.7 

A letelepedési engedélyek kiadása előtt már nem véleményező, hanem szakhatósági feladatok 

jelentkeznek. A 114/2007. kormányrendelet 97. § (1) szerint a Kormány a harmadik országbeli 

állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési engedélyének, illetve 

az Európai Közösség (EK) letelepedési engedélyének megadása iránti eljárásban – annak 

megállapítása kérdésében, hogy a harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-

e Magyarország nemzetbiztonságát – első fokon az AH-t és a TEK-et, másodfokon a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert jelöli ki szakhatóságként.  

                                                 

4 Minden EU-tagállam rendelkezik „schengeni konzultációs listával”, amely azon állampolgársági kategóriákat 
tartalmazza, amelyek esetén a többi tagállam központi hatóságainak ellenőrzését kéri egy adott kérelmező 
kapcsán egy EU tagállam. A tagállamok emellett rendelkeznek „nemzeti konzultációs listával” is, amelyen 
meghatározott államok polgárai szerepelnek. Ez esetben adott tagállam (például Magyarország) konzuli 
tisztviselője saját központi hatóságával köteles konzultálni. Ezen lista minden EU tagállamban minősített 
dokumentum. 

5 114/2007. Korm. rendelet 15. § (1)  
6 114/2007. Korm. rendelet 24. § (1) 
7 114/2007. Korm. rendelet 50. § (1) 
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Önálló beutazási és tartózkodási tilalom (továbbiakban: BTT) a nyomozó hatóság, az AH, a 

Rendőrség, a TEK javaslatára rendelhető
8 el. Idegenrendészeti kiutasítás a 2007. évi II. 

törvény 43. § (2) bekezdés d) pontja alapján, a 114/2007. kormányrendelet 114. § szerint a 

nyomozó hatóság, az AH, a TEK javaslatára is elrendelhető. 

A 165. § szerint a Kormány a hontalanság megállapítására irányuló eljárásban az AH-t és a 

TEK-et szakhatóságként jelöli ki.  

A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. 

kormányrendelet 2/A. paragrafus az AH-t és a TEK-et szakhatóságként jelöli ki annak 

megállapítása érdekében, hogy a törvény hatálya alá tartozó személynek Magyarország 

területén való tartózkodása veszélyezteti-e a nemzetbiztonságot.  

Az állampolgársági eljárás nemzetbiztonsági szempontú szűrésének feladatát az Nbtv. 

mellett az 1993. évi LV. állampolgársági törvény szabályozta. A 19. § (3) d) pontja alapján az 

állampolgársági eljárás során a belügyminiszter véleményt kérhetett a nemzetbiztonsági 

szolgálatoktól. Az állampolgársági eljárások során az AH és a TEK véleményezési jogköre 

jelenleg egyaránt fennáll. Kérelmére az a nem magyar állampolgár honosítható, akinek 

honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti (állampolgársági tv. 

4. § d) pontja). 

Általánosságban érvényes, hogy a szakhatósági eljárásban az NBH, majd később az AH és a 

TEK szakhatósági állásfoglalása kötelezte/kötelezi az eljáró hatóságot. Ezzel ellentétben a 

nemzetbiztonsági szempontú vélemény nem „köti” az eljáró szervet.9 

A probléma kibontása 

Már több szakértő jelezte a korábbi szabályozás kapcsán a migrációs átvilágító munka egyes 

dilemmáit.10 A fő probléma nemzetbiztonsági szemszögből, hogy az ezen szempontú elutasító 

döntés bírói úton megtámadható. Ekkor a szolgálatnak az elutasító döntést megalapozó 

információkat a bíróság előtt be kellene mutatnia, amely jogállamban természetes 

követelmény. A döntést megalapozó információk ugyanakkor minősített (Titkos!, Bizalmas!, 

stb.) dokumentumokban találhatóak. Persze lehet törölni a minősítést, ez azonban már a 
                                                 

8 114/2007. Korm. rendelet 114.§ 
9 Azaz nem szükséges feltétlenül figyelembe venni a nemzetbiztonsági szempontú „véleményt.” 
10 Lásd alább Fenyvesi Lajos és Wetzel Tamás idézett munkáit.  
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műveleti erők,11 eszközök és módszerek felfedését, az ellenőrzött kérelmező általi 

megismerését is magával hozhatja.12 Ezt viszont a nemzetbiztonsági szolgálatok általában el 

kívánják kerülni, így van ez Magyarországon is. Közérthetően fogalmazva, egyik szervezet 

sem kívánja a legfőbb értéküket adó informátorokat és rejtett eszközöket, módszereket feladni 

eseti ügyek érdekében. Hiszen nagy valószínűséggel aktív információs forrásoktól, illetve 

külső engedélyhez kötött eszközök alkalmazása során keletkezhettek azok az adatok, 

amelyekre a nemzetbiztonsági szolgálat(ok) véleményüket, szakhatósági állásfoglalásukat 

alapozták. Ezen eszközök és műveleti erők védelmét kell mérlegelnie (és kockáztatnia) a 

szolgálatoknak minden egyes eljárás alkalmával. 

Wetzel Tamás a bevándorlásról írt könyvében ismerteti a nemzetbiztonsági átvilágításhoz 

kötődő dilemmát. A szerző legfőbb megállapítása, hogy a letelepedési eljárás kapcsán 

nemzetbiztonsági szakhatósági állásfoglalása alapján történő elutasítás a legritkább esetben 

történik meg.13 Wetzel szintén a műveleti erők dekonspirációjának, a titkos információk 

kiadásának lehetőségével magyarázza ezt. Ezért a nemzetbiztonsági szolgálat többnyire 

informálisan jelez az idegenrendészeti hatóságnak, amelynek eljárását – ez a „nem jogi aktus” 

– befolyásolja. Az idézett szerző, a jelenleg is fennálló kényes helyzet kiküszöbölését 

szükségesnek ítéli. Az egyszerűsített honosítási eljárásért felelős miniszteri biztoson kívül 

Fenyvesi Lajos is rávilágított a dilemma hátterére: „Az elutasító szakhatósági állásfoglalással 

már önmagában tudomást szerez a kérelmező, valamint jogi képviselője arról, hogy az NBH 

az engedély megadását aggályosnak tartja, és esetleg további ismereteket szerezhet a bírói 

felülvizsgálat során. E folyamat lehetőséget biztosíthat egy megkezdett – operatív bizonyítékok 

alapján létező – nem kívánatos (bűn)cselekmény időszakos felfüggesztésére vagy 

konspiráltabb folytatására.”14 

Az elutasító döntést többnyire fel nem vállaló titkosszolgálat, mint a jogállamtól ódzkodó 

szervezet jelenik meg, amely kifejezetten nem szerencsés. A szabályozás átalakításával ez 

mindenképpen orvosolható lenne. További gond, hogy a kérelmezett státuszhoz kötődik az 

ellenőrzés, azaz a kérdéses személynek potenciálisan lehetősége van más státusz 

kérelmezésére is, amelyre a korábbi szakhatósági állásfoglalás nem vonatkozik. A kérelmező 

                                                 

11 Értve ez alatt például a technikai eszközalkalmazás módozatait, vagy az együttműködő személyeket. 
12 Fenyvesi Lajos: Külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos nemzetbiztonsági feladatok, Belügyi Szemle, 1999./1. 

88-89. o. 
13 Wetzel Tamás: A bevándorlás kérdése Magyarországon, Publikon Kiadó, Budapest, 2011. 186.o. 
14 Fenyvesi i.m. 88-89. o. 
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sok esetben más jogcímen továbbra is Magyarország területén maradhat. Amennyiben a 

kérelmező bíróságon támadja meg a BÁH elutasító határozatát, akkor a bírósági eljárás 

lezárulásáig hazánkban maradhat és akár a schengeni övezeten belül is szabadon mozoghat 

ezen idő alatt. 

Nemzetközi példák a probléma kezelésére 

Dánia 

A migráció kontrollja terén egy összetett, ám a jogállami normák mellett a titkosszolgálati 

hatékonyságnak is helyt adó modellt mutat be a dán polgári nemzetbiztonsági szolgálat 2008-

2010. évi nyilvános jelentése.15 Az alábbi eljárásrendet a jelentésre támaszkodva ismertetjük. 

A nemzetbiztonsági szűrések elvégzése érdekében a bevándorlási hatóság a kérelmező adatait 

annak belegyezése nélkül átadja a dán nemzetbiztonsági szolgálatoknak. Ebből a szempontból 

különös jelentősége lehet a dán titkosszolgálat (továbbiakban: PET16) számára azon 

információknak, amelyek a valamely státusz alapján bevándorló vagy illegális migráns 

kapcsán arra utalnak, hogy a személy érintett terrorizmushoz kötődő tevékenységben, vagy 

kapcsolatban áll bizonyos külföldi hírszerző/vagy egyéb titkosszolgálati szervezettel, bűnözői 

csoporttal.  

A PET meghatározott bevándorlási kategóriáknál17 értékelést ad annak megállapítására, hogy 

a külföldi személy veszélyt jelent-e a nemzet biztonságára. A dán nemzetbiztonsági szerv ezt 

követően tájékoztatja a bevándorlási hatóságot azon információk jellegéről, amelyek 

különleges érdeklődésre tartanak számot a szolgálatnál.  

A nyilvános jelentés részletesen bemutatja a nemzetbiztonsági okokból történő kiutasítás 

körülményeit. Az idegenrendészeti törvény kimondja, hogy a Dániában élő külföldit, 

amennyiben veszélyt jelent a nemzetbiztonságra, ki kell utasítani az országból. A kiutasításról 

szóló döntést közigazgatási eljárásban, vagy büntetőeljáráshoz kötődően bírói ítélettel lehet 

meghozni. A nemzetbiztonsági szempontú közigazgatási kiutasításnak akkor van helye, ha a 

szolgálat nyomozása során arra az eredményre jutott, hogy a külföldi személy a büntető 

                                                 

15 PET Report 2008-2010, https://www.pet.dk/English/~/media/PETBeretning20082010UKpdf.ashx (Letöltés 
ideje: 2012. 03.09.) 

16 Polititiets Efterretningstjeneste. 
17 Menedékjog, tartózkodási kérelmek és vízumkérelmek. 
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törvény bizonyos szakaszába ütköztethető cselekményben18 érintett, és figyelemmel a külföldi 

partnerszolgálatokra, továbbá a PET munkamódszereire, folyamatban lévő nyomozásaira és 

forrásaira, az információkat nem lehet nyilvános tárgyalás során felhasználni. Nyilván, 

mindez nem zárja ki, hogy más, esetleg jelentősebb társadalmi érdeket is figyelembe 

vegyenek a rendelkezés alkalmazásakor.  

Az eljárás során az igazságügyi miniszter dönt arról, hogy a külföldi veszélyes vagy sem a 

nemzet biztonságára. A tárcavezető értékelése a PET ajánlásain alapul. A kiutasítás végső 

mikéntjét a miniszter döntése alapján a bevándorlási hatóság hozza meg. Bizonyos esetekben 

a miniszter, más esetben a bevándorlási hatóság dönthet úgy, hogy az értékelést a külföldi 

személy részére nem továbbítják. A kockázati értékelést és a határozatot egyaránt meg lehet 

támadni bíróság előtt. A külföldiekről szóló törvény 2009. évi módosítása során új 

szabályokat vezettek be, ennek ellenére továbbra is megmaradt azon rendelkezés, amely 

alapján az értékelés részét képező információk bizonyos körét a PET és nemzetközi 

partnereinek védelme érdekében vissza lehet tartani.  

Az új szabályozás alapján a bírósági felülvizsgálatot két részre lehet osztani. Egy nyílt és egy 

zárt eljárásra. A nyílt eljárásban a PET az általa titkosítás alól feloldott azon információkat 

adja ki, amelyek nem aggályosak nemzetközi partnerei részére és a külföldi személy is 

megismerheti azokat. Itt az érintett külföldi és ügyvédje is jelen lehet. Amennyiben az ügyben 

szükséges, a zárt részben a minősített információkat is bemutatják, a külföldi szolgálatok 

információit is, amennyiben tartalmaz ilyet. Zárt eljárás esetén három bíró, az igazságügyi 

miniszter képviselője és egy, a külföldi személyhez kijelölt ügyvéd van jelen. A három bíró 

ekkor a döntéséhez szükséges összes, a külföldit nemzetbiztonsági veszélyt jelentő 

tényezőnek minősítő kockázatértékelésben szereplő információt megismerheti. A taláros 

testület ezek után saját hatáskörben, vagy a speciális ügyvéd kérésére dönthet úgy, hogy a zárt 

tárgyalásról bizonyos információkat átemel a nyíltba. Ekkor a bíróság megállapíthatja, hogy 

nincsenek megalapozott biztonsági okai annak, hogy az ügyfél ne ismerhetné meg azon 

információkat. Ilyen esetekben az ügyet a nyílt tárgyaláson a külföldi személy részére be kell 

mutatni. A PET azonban dönthet úgy is, hogy a kérdéses szenzitív információkat visszavonja 

az eljárásból, és nem kívánja őket felhasználni. Amennyiben a szolgálat így dönt, az ügy más 

bírák elé kerül.  

                                                 

18 Például, állam elleni bűncselekmények, alkotmányellenes törekvések, terrorizmus, stb. 
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Nemzetbiztonsági kockázat miatti kiutasító döntés esetén fő szabályként a tartózkodást 

lehetővé tevő engedélyt visszavonják, majd megindul a külföldi repatriálása/elutaztatása azon 

országba, ahonnan származik, illetve amelynek állampolgára. Nem lehet kiutasítani 

ugyanakkor olyan országba, ahol kínzás, üldöztetés vagy egyéb veszély áll fenn. Ilyen esetben 

a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő külföldi kivételes tartózkodási engedélyt kap Dániában. 

Ez azzal a következménnyel jár, hogy számtalan intézkedésnek lesz a kérdéses személy 

alanya, beleértve a kijelölt helyen való tartózkodást és jelentkezési kötelezettséget a 

meghatározott hatóságok irányába. 

Egyesült Királyság 

A Brit Biztonsági Szolgálat (továbbiakban: BSS, közismerten MI5) szerint országuk kiemelt 

hírszerzési célpont. Emiatt a brit nemzetbiztonsági szolgálatok folyamatos, erőteljes 

ellenérdekelt titkosszolgálati aktivitást kénytelenek kezelni. Kémelhárító tevékenységük 

sikerre vitele az Egyesült Királyságban kiemelt nemzetbiztonsági kérdés.19  

A kémelhárítás feladatköre mellett 2001. szeptember 11-től, majd a 2005. július 7-ei londoni 

bombamerényletek óta a brit nemzetbiztonsági szolgálatok másik kiemelt prioritása a 

terrorizmus elhárítása, a radikális személyek kontrollálása és akcióik megelőzése. Tekintettel 

arra, hogy a kém-, illetve a terrorelhárítás során az ellenérdekelt fél folyamatosan 

konspirációs technikák alkalmazásával leplezi valós tevékenységét, annak felderítése 

jellemzően a titkosszolgálati eszközök és módszerek segítségével valósulhat csak meg 

hatékonyan. A további műveletek sikere érdekében, a nemzetbiztonság sérülékenységének 

csökkentése elengedhetetlenné teszi bizonyos eszközök, vagy humán források legmagasabb 

szintű védelmét. Mindez kifejezetten igaz abban az esetben, ha külföldi partnerszolgálat 

érzékeny információin alapul a felderítés. A bizonyítékok egy szűk, meghatározott köre 

nyilvános eljárásban tehát nem használható fel. 

Az Egyesült Királyságban érzékelték a fenti problémát, ezért az ellentmondás feloldása 

érdekében 1997-ben felállították a Special Immigration Appeals Comission (SIAC) 

elnevezésű bírói testületet.20 A tanács egy speciális fellebbviteli idegenrendészeti bíróság, 

amelyet főként terrorelhárítási hatékonyságuk növelése céljából állítottak fel, de kémelhárítási 

                                                 

19 https://www.mi5.gov.uk/home/the-threats/espionage.html (Letöltés ideje: 2013. január 20.) 
20 A testületet a Special Immigration Appeals Commission Act 1997 hozta létre, amely részletesen szabályozza 

működését. 
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ügyekben is hatáskörrel bír. A bíróságon kizárólag a brit elhárítás által végrehajtott szigorú 

biztonsági ellenőrzésen átesett bírók, ügyészek és ügyvédek dolgoznak.  

A SIAC tanács háromtagú, amelyben egyikük magas bírói hivatalt betöltő személy, míg a 

másik tag jelenlegi vagy korábbi testületi tag a menekültügyi és bevándorlási bírói tanácsból. 

A harmadik tanácstag jellemzően nemzetbiztonsági ügyekben jártas szakértő. A szervezet 

előnye, hogy annak összetétele alapján, továbbá a tagok átvilágítása okán bíróság elé lehet 

tárni a kényes, különleges bánásmódot igénylő nemzetbiztonsági eredetű információkat is, 

úgy hogy az ügy érintettje mindezt nem ismeri meg.21 Utóbbi személyt egy speciális ügyvéd 

képviseli, aki szintén felhatalmazott titkos bizonyítékok megismerésére.22 A rendszer 

hatékonyan képes a nemzetbiztonsági érdekeket bírói eljárás során is képviselni. A nyílt és 

zárt eljárás különválasztása a SIAC működését a dán eljáráshoz hasonlóvá teszi.  

Emberi jogi jogvédő oldalról az érintettek (felperesek) jogi védelmének korlátozottsága, a 

„secret evidence”, a titkos bizonyíték mint jelenség miatt a SIAC működését számos kritika 

éri, vitatják szükségességét.23 Álláspontjuk szerint mindez az ártatlanok elítéléshez vezethet, 

mégpedig az érdemi védekezéstől megfosztottan.24 A SIAC néhány, interneten elérhető 

döntése ugyanakkor cáfolja utóbbit, hiszen már több esetben előfordult, hogy a tanács helyben 

hagyta a fellebbezést, és a BSS nemzetbiztonsági kockázatot kimondó értékelését felülbírálva 

nem utasította ki az érintettet az országból. 

Az alább bemutatásra kerülő három esettanulmány álláspontunk szerint rávilágít a SIAC 

működésének főbb – inkább speciális értékelői és nem jogi eljárási – sajátosságaira, valamint 

érinti a terrorelhárítás és a kémelhárítás mindazon dilemmáit, amely a mindennapokban 

megnehezíti a legtöbb demokratikus berendezkedésű ország hatékony érdekérvényesítését. A 

brit és a magyar tapasztalatok összevetése alapján célszerű lehet a későbbiekben a SIAC 

mélyrehatóbb vizsgálata, amelyhez elengedhetetlen a bevándorlási ügyek különleges 

                                                 

21 http://www.justice.gov.uk/tribunals/special-immigration-appeals-commission (Letöltés ideje: 2013. október 
10.) 

22 Adam Tomkins–Colin Turpin: British Government and the Constitution, Text and Materials, Cambridge 
University Press, 2007. 

23 Lásd többek között a „End Goverment Use of Secret Evidence Againts Immigrants” – American Civil 
Liberties Union (https://www.aclu.org/end-government-use-secret-evidence-against-immigrants), vagy a 
http://coalitionagainstsecretevidence.com/honlap (Letöltés ideje: 2013. október 11.) 

24 The Use of Secret Evidence in Judicial Proceedings: A Comparative Survey, Research Paper prepared for the 
Joint Committee on Human Rights, University of Oxford, October 2011.  

http://denning.law.ox.ac.uk/news/events_files/Secret_Evidence_JCHR_27_October_2011_final.pdf  (Letöltés 
ideje: 2012. december 20.) 
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fellebbezési bizottságáról szóló 1997. évi törvény,25 valamint a bevándorlási ügyek különleges 

fellebbezési bizottsága 2003. évi eljárási szabályzatának26 vizsgálata. 

Y1, a brit állampolgárságától megfosztott afgán ügye 

Az afgán állampolgár (Y1) ügyének kiválasztása és ismertetése esetében fontos szempont 

volt, hogy az Egyesült Királyság belügyminisztere által a közelmúltban hozott, brit 

állampolgárságától megfosztó döntést a SIAC helyben hagyta. A tanács a 2013. november 13-

i döntésével saját értékelést adott az ügyről, amely lényegében megegyezik a BSS által adott 

állásfoglalással. E szerint Y1 olyan iszlamista nézeteket valló személy, aki az ügyben 

ismertetett múltja és kapcsolatrendszere következtében kockázatot jelent az Egyesült 

Királyság nemzetbiztonságára. Az afgán személy ügyét a SIAC nyilvánosságra hozott ítélete, 

és az azt feldolgozó sajtócikk alapján mutatjuk be.  

Az Y1 névvel illetett afgán személy azért nyújtott be fellebbezést a SIAC-nál, mivel a brit 

belügyminiszter megfosztotta brit állampolgárságától a közjó nevében. Az érintett 1972. július 

6-án született az afganisztáni Kabulban, 1998 szeptemberében érkezett az Egyesült 

Királyságba, és október 13-án menekültstátusz iránti kérelmet nyújtott be, majd 2003 

májusától határozatlan idejű tartózkodási jogot nyert. Egy évvel később, 2004. augusztus 25-

én pedig brit állampolgárként honosították.  

Egyedül, illetve feleségével együtt is több esetben visszautazott Afganisztánba és Pakisztánba. 

Az ügyben az első, 2009-es pakisztáni útjának célját, az Egyesült Királyságban az ún. Al 

Muhadzsirun27 csoportban folytatott tevékenységét, valamint a 2010-es második, pakisztáni 

törzsi területekre tett utazását, és az ennek során történteket vizsgálták. Az Egyesült Királyság 

belügyi tárcája megállapította az állampolgárságától való megfosztó döntésében, hogy Y1 

terrorizmussal kapcsolatos szélsőséges tevékenységben vett részt Pakisztánban, ahol harcra is 

kiképezték, így potenciálisan részt vállalhatott volna a szövetséges erők ellen végrehajtott 

támadásokban.28 A testület által is elfogadott álláspont szerint Y1 részt vett a Jundullah nevű 

csoport harci kiképzésében, amely az al-Kaidához (is) kötődő Islamic Movement of 

                                                 

25 Special Immigration Appeals Commission Act 1997 a továbbiakban: a SIAC‑ról szóló törvény. 
26 Special Immigration Appeals Commission [Procedure] Rules 2003 a továbbiakban: a SIAC eljárási 

szabályzata 
27 Angol írással Al-Muhajiroun, magyarul Az emigránsok nevű szalafita iszlamista terrorcsoport, amely Nagy-

Britanniában 1986-ban alakult. A Hizb ut-Tharir szervezetből nőtt ki, és 2005-ös betiltásáig azért harcolt, hogy 
a világon mindenütt az iszlám alapon álló államok jöjjenek létre. 

28 Az ügy érdekessége, hogy ND néven tanúként a BSS tisztjét is bevonták az eljárásba. 
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Uzbekistan egyik alegysége. Az üggyel kapcsolatban Graham Zebedee, a brit belügyi tárca 

biztonsági terrorellenes részlegének helyettes vezetője a bírósági eljárás során kifejtette, hogy 

a BSS korábban feltárta előtte, hogy Y1 jelentős kockázatot jelent az Egyesült Királyság 

nemzetbiztonságára. Kiemelt figyelmet érdemel a belügyi tisztviselő azon nyilatkozata, mely 

szerint a BSS javasolta, engedjék vissza Y1-et az Egyesült Királyságba, mivel otthon több 

lehetőségük van kontroll alatt tartani. Emellett – értékelésünk szerint – felmerülhetett olyan 

egyéb műveleti érdek is,29 amely esetlegesen meghaladta a Nagy-Britanniában 

tartózkodásának kockázatát is.  

Az afganisztáni személy a fellebbviteli tanács előtt jelezte, hogy ő és felesége az angliai 

letelepedés elől utazott külföldre, mivel a neje a társadalom részéről nyomást érzékelt iszlám 

viselete miatt. Wazirisztáni kiképzéséről pedig azt állította, hogy az önvédelmi tréning volt, 

annak érdekében, hogy képes legyen megvédeni magát és családját.  

A nyilvános ítéletben minden részletre kiterjedő elemzés olvasható az ügyről, amelyet szintén 

alaposan taglalt konklúzió30 követ. Ezek szerint a SIAC nem találta meggyőzőnek azt a 

szakértő által is adott értékelést, amely szerint az utazásoknak vallási oka lett volna. 

Természetesen ez is közrejátszhatott benne, de biztosan nem ez volt a fő ok. A tanács 

elképzelhetetlennek találta azt, hogy a fellebbezőnek nem volt tudomása az Al Muhadzsirun 

csoport jellegéről és aktivitásáról, ami már arra utal, hogy az érintett fellebbezése félrevezető 

a taláros testület szerint is. A kiképzésről szóló BSS értékeléssel a SIAC teljesen egyetértett, 

amit jól mutat, hogy a bíróság megítélése szerint a nyílt bizonyítékok is már bőven 

elegendőek ahhoz, hogy az afgán állampolgár fellebbezését elutasítsák. A nyilvános 

döntésben szerepel, hogy a zárt eljárás során felhasznált – vélhetően a BSS által bemutatott – 

minősített információ teljes mértékben alátámasztotta a nyílt bizonyítékokból nyert 

következtetetéseket. A fentiekből következően tehát a SIAC elutasította a fellebbezést, és a 

belügyminiszter Y1-et megfosztotta brit állampolgárságától.31 

  

                                                 

29 Akár angliai kapcsolatainak, mozgásának felderítése. 
30 59-67. szakasz. 
31 A tárgyalást követően a belügyminisztérium szóvivője örömmel állapította meg, hogy a bíróság teljesen 

indokoltnak tartotta a belügyminiszter döntését, és az azt megalapozó értékelést. Kifejtette, hogy „az 
állampolgárság egy kiváltság, nem jog, és a belügyminiszter megfosztja a brit állampolgárságtól az egyént, ha 
úgy tűnik, hogy ez elősegíti a közjót.” 
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Jekatyerina Zatuliveter esete 

Az orosz származású lány ügye jó példát szemléltet arra, amikor egy titkosszolgálat által 

felállított – jelen esetben kémelhárítási – sémába ill ő információk keletkeznek egy adott 

személy vonatkozásában, azonban egyik sem minden kétséget kizáróan bizonyító erejű, így 

lényegében csak feltételezés. Az orosz egyetemi hallgatót, Jekatyerina Zatulivetert a brit 

elhárítás, a BSS – a korábbi évtizedes kémelhárítási tapasztalatok alapján – megdönthetetlen 

bizonyítékok hiányában is Nagy-Britannia elhagyására kényszerítette volna nemzetbiztonsági 

érdekekre hivatkozva. A rövid esettanulmány azt is bemutatja, hogy a brit belügyminisztérium 

által repatriálásra ítélt külföldi személy milyen jogintézmény segítségével léphet fel a 

döntéssel szemben és az eljárás során milyen bizonyítékokat mutatott be a BSS. A SIAC 

hitelességét alátámasztó, míg a BSS-nek vélhetően kellemetlenséget okozó ügyet a nyilvános 

döntés és sajtóforrások alapján mutatjuk be. 

A SIAC az orosz egyetemista ügyében 2011. október 18-28. között ülésezett, és november 29-

én jogerős ítéletet hozott. A tárgyalás során zárt és nyilvános ülések egyaránt voltak. Az 

előbbiek arra szolgáltak, hogy a BSS által titkosnak minősített információkat, szakértői 

véleményeket, és tanúkat a taláros testület elé tárják és idézzék. 

Jekatyerina Zatuliveter a hivatalos papírjai szerint 1985. augusztus 8-án született az Észak-

Kaukázusban található Kabard- és Balkarföld Köztársaságban, Oroszországban, orosz 

nemzetiségű szülök gyermekeként.32 A tárgyalás során az orosz egyetemista lány két tanút 

idéztetett be. Az egyik, Valerij Mikhajlovics Kovalev, egy régi barát, a másik Jekatyerina apja, 

Andrej Zatuliveter volt.33 Ezek szerint a bányamérnök Andrej Zatuliveter 1978-ban 

házasodott össze Natalia Repinával, akitől két lánya született, Polina és Jekatyarina. A 

Szovjetunió összeomlása előtt Kabard- és Balkarföldön laktak, azonban 1991 után nagyon 

ellenségessé vált a helyzet az orosz nemzetiségűek számára, ezért elköltöztek.  

Jekatyerina apja Mineralnije Vodi nevű településen vállalkozásba kezdett a bátyjával, és a 

legjobb időszakban 50 főt is foglalkoztattak. A testvér 2000. júliusi elhalálozását követően a 

többi üzlettárs fokozatosan kiszorította Andrejt és bátyjának feleségét a vállalkozásból, ezért 

                                                 

32 A bíróságnak nem volt oka megkérdőjelezni az adatok valódiságát. 
33 Mindkettőjük állításának valóságtartalmát Scott Newton Oroszország szakértővel próbálták meg igazolni. 

Newton szerint az, amit a szülő, illetve a barát tanúként elmondtak, megfelelhetnek a valóságnak, valóban 
olyan körülmények voltak és vannak Oroszországban, mint amelyek a tanúvallomásokban elhangzottak. 
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végül 2003 februárjában megváltak a tulajdonrészüktől. Ezt követően Jekatyerina apja 

lótenyésztéssel foglalkozott. A nagyobbik lány, Polina tandíját még fizette a cég, Jekatyerina 

esetében azonban erre már nem volt lehetőség, viszont a lány diplomata szeretett volna lenni. 

Ezért elsőként a Moszkvai Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézete merült fel, de ennek 

költségeit nem tudták volna fedezni, így végül a Szentpétervári Állami Egyetem Nemzetközi 

Kapcsolatok Intézetébe felvételizett, és 2002 augusztusában európai tanulmányok szakon 

megkezdte a felsőfokú képzést. A költségek fedezése érdekében Jekatyerina apja eladta az 

egyik lakásukat és az autójukat.  

Zatuliveter 17 évesen kezdte meg első szemeszterét Szentpéterváron, és ezzel párhuzamosan 

jelentkezett a külügyminisztérium ösztöndíjas programjára is, azonban a felsőoktatási 

intézmények számára meghatározott alacsony kvótaszám miatt nem sikerült bekerülnie a 

képzésre. A második évtől kezdve a nagybátyja használaton kívüli szentpétervári lakásában 

lakott, amelynek szobáit kiadta orosz, kanadai, német és svájci vendéghallgatóknak.34  

A titkosszolgálathoz tartozással gyanúsított hölgy az egyetemi évek alatt naplót vezetett, és 

mind a SIAC, mind a BSS kíváncsi volt arra, hogy az abban foglaltak megfelelnek-e a 

valóságnak: a megtörtént események idején keletkeztek a bejegyzések a naplóba, vagy később 

íródtak, hogy igazolják a Jekatyerina által elmondottakat. A tárgyalás során felmerült annak 

lehetősége, hogy egy amerikai szakértővel 24 ezer dollárért elvégeztetnek egy tesztet, ami a 

tintát, illetve azt vizsgálta volna, hogy mikor történtek a bejegyzések. Erre végül nem került 

sor és véleményünk szerint kérdéses, hogy az eredménye mennyire lett volna hiteles és a 

SIAC döntése kapcsán mérvadó. A BSS végül arra a megállapításra jutott, hogy nem 

feltétlenül tartják eredetinek a bejegyzéseket, de ha mégis az ellenkezője lenne igaz, a brit 

szolgálat álláspontja Jekatyerinát illetően akkor sem változna.  

A brit titkosszolgálat értékelése szerint ugyanis az orosz speciális szolgálatok, az FSZB35 és 

az SZVR36 igen erőteljesen jelen vannak Szentpéterváron, illetve a városban található állami 

egyetemen is. Feladatuk, hogy figyelemmel kísérjék azokat az orosz hallgatókat és helyi 

lakosokat, akiknek külföldi állampolgárokkal, diákokkal van kapcsolatuk. Amennyiben 

szükséges, akkor mindenfajta mérlegelés nélkül felhasználják az egyetemistákat, hogy 

                                                 

34 Egyetemi évei idején Jekatyerina nővére, Polina már Londonban lakott és összeházasodott egy brit 
állampolgárral. Őket több alkalommal meg is látogatta és rövidebb ideig náluk is lakott. 

35 Szövetségi Biztonsági Szolgálat. 
36 Külső Hírszerző Szolgálat. 
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információkat szerezzenek a szolgálatok számára releváns külföldi személyekről. Az eljárás 

során felszólaló Nick Fielding,37 illetve a felperes Jekatyerina Zatuliveter álláspontja szerint 

is, az orosz polgári szolgálatok elsősorban a Moszkvai Állami Egyetem Nemzetközi 

Tanulmányok Intézetére fókuszálnak és elképzelhetetlennek tartják, hogy képesek lennének 

monitoringozni a szentpétervári egyetem több mint harmincezer hallgatóját is. Természetesen 

Jekatyerina tagadta, hogy bármikor is kapcsolatba került volna az orosz speciális 

szolgálatokkal. A tárgyaláson szakértőként megszólalt az angliai Birkbeckben található jogi 

egyetem professzora, William Bowring is, aki számos orosz egyetemen tanított már, többek 

között a Szentpétervárin is. Véleménye szerint a brit szolgálat értékelése téves, amivel 

egyetértett Jekatyerina Zatuliveter konzulense Ruslan Samgunov is. Ezen szakértői 

vélemények ugyanakkor még nem jelentettek kizáró okot, hiszen a nő tanulmányainak iránya, 

illetve az egyetemi évek alatti aktív tevékenysége miatt személye felkelthette az orosz 

szolgálatok érdeklődését. Ez teljesen beleillene ugyanis abba az orosz titkosszolgálatok által 

alkalmazott módszertanba, amelyről nemzetközi tapasztalatok állnak rendelkezésre a nyugati 

szövetséges partnerszolgálatoknál. 

Tanulmányai során Zatuliveter folyamatosan arra törekedett, hogy minél több konferencia 

szervezésében részt tudjon venni, ami lehetőséget teremtett számára, hogy külföldiekkel 

találkozzon. Ennek eredményeként több delegáció tagjával is közelebbi, baráti kapcsolatba 

került. Naplója, illetve saját tanúvallomása szerint is, egy holland diplomatával viszonyt 

kezdeményezett, és egy éjszakát töltött vele Moszkvában, ami után a diplomata fizetni akart 

neki. A tárgyaláson megkérdezett, a BSS által beidézett szakértő szerint a holland diplomata 

azt hihette, hogy a hölgy orosz ügynök, ez lehetett a magyarázat a viselkedésére. A történtek 

ellenére a kapcsolatuk még pár hónapig tartott, aztán a holland férfi e-mailen keresztül 

szakított vele a távolságra hivatkozva. A BSS érdeklődését elsősorban nem a holland 

diplomatával pár hónapot megélt viszonya keltette fel, hanem a brit parlament alsóházának 

képviselőjével éveken át tartó kapcsolata.  

Mike Hancock liberális-demokrata párti politikus 1997 óta rendelkezik országgyűlési 

képviselői mandátummal és pályafutásának szinte az elejétől kezdve védelmi kérdésekkel, 

illetve Oroszországgal foglalkozott. A védelmi különbizottságnak 1999 óta tagja, 2001-től 

pedig alelnöke volt az Oroszországgal foglalkozó parlamenti bizottságnak is, egészen 

                                                 

37 Brit oknyomozó újságíró, aki a titkosszolgálatok témakörében is sokat kutat és publikál. 
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lemondásáig. A sajtóban megjelent nyilatkozatai alapján mindig is oroszbarátnak volt 

tekinthető, és több olyan fotó is megjelent róla 2010-ben, amelyeken fiatal ukrán és orosz 

egyetemista, gyakornok lányok társaságában volt látható Brüsszelben, illetve Strasbourgban.  

A képviselő 2006-ban a parlamenti delegáció tagjaként vett részt a FÁK-államok 

képviselőinek szentpétervári ülésén, ahol egy véletlen folytán találkozott Jekatyerinával. Az 

orosz egyetemistát kávéra hívta Hancock, majd a hotelszobájába, a lány azonban ekkor még 

visszautasította a brit politikus közeledését. Ennek ellenére Hancock ígéretet tett arra is, hogy 

gyakornoki állást szerez Strasbourgban Zatuliveternek. Legközelebb egy hónappal később 

találkoztak, amikor a brit képviselő ismételten Oroszországban, ezúttal Moszkvában járt. A 

fővárosba invitálta Jekatyarinát aki a naplója tanulsága szerint hosszas mérlegelés után 

csatlakozott hozzá és az elkövetkező 3-4 napot együtt töltötték Hancock hotelszobájában. A 

szentpétervári és a moszkvai találkozó között is napi szintű kapcsolat volt közöttük SMS, 

telefonálás és e-mail formájában. Már a viszony kezdete idején Zatuliveter azt tervezte, hogy 

a hároméves BA-szak elvégzése után Nyugat-Európában folytatja tanulmányait. Két ajánlatot 

is kapott, az egyiket az ausztriai békekutató intézettől, míg a másikat a Bradfordi Egyetemtől. 

Végül a második mellett döntött, aminek nagyrészt anyagi okai voltak, de természetesen az is 

szerepet játszott benne, hogy így elérhető közelségbe került Hancockhoz.38  

Az orosz egyetemista 2006 szeptemberében kezdett dolgozni félállásban a Bradfordi Egyetem 

adminisztrációs részlegén heti 96 fontért, a parlamenti belépők nyilvántartási rendszere szerint 

2006 novemberében került Hancock alkalmazásába. Sok időt töltöttek a képviselő londoni 

lakásában, és számos alkalommal kísérte el a politikust külföldi útjaira is. Hancock emellett 

egyfajta ajándékként fizette Jekatyerina hazautazásainak költségeit. Zatuliveter 2008-ban 

szerezte meg egyetemi diplomáját, ezt követően három hónapig részt vett egy emberi 

jogokkal foglalkozó civil szervezet munkájában, és tevékenyen is szerepet vállalt egy 

Oroszországot kritizáló cikk megírásában, amit egy brit „think tank”39 készített. Dolgozott a 

párizsi székhelyű Európai Biztonsági és Védelmi Tanácsnak 2008. március és május között, 

amiért havi 350 eurót kapott.40  

                                                 

38 A BSS értékelése szerint az ebben az időszakban keletkezett bejegyzések is valódiak lehetnek, mivel ugyanazt 
a személyiséget tükrözik vissza, mint a korábbiak: éretlen, számító, érzelmes, én-központú. Amennyiben mégis 
hamisak lennének, akkor nagy gondot fordítottak arra, hogy hitelesnek tűnően írják meg azokat. 

39 Általában pártok, politikai tömörülések, egyéb társadalmi szervezetek mögött álló agytrösztök.  
40 Ennek nyomát nem találta a BSS Zatuliveter bankszámláján, amit szintén gyanúsnak véltek. 
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A brit képviselő, Hancock egy közeli munkatársa 2008 júliusában felmondott, ezért lehetőség 

nyílt Zatuliveter hivatalos státuszba való felvételére, három hónap próbaidőt követően 1000 

fontos fizetésért. A képviselő asszisztenseként már a bizalmas jellegű iratokhoz is 

hozzáféréssel rendelkezett. Rálátott olyan védelempolitikával foglalkozó bizottságoknak a 

munkájára, amelyek az orosz szolgálatot is érdekelhették. Az információszerzésen kívül a 

BSS szerint kiváló lehetősége nyílt tippkutatásra is. A tárgyalási anyaghoz a BSS mellékletet 

is készített azon iratok, szakmai testületek és személyek köréről, amelyekhez Jekatyerinának 

hozzáférése volt, illetve rálátással rendelkezett a munkájukra. A brit szolgálat a tárgyalás 

során egyik, fentebb említett tevékenység megtörténtére sem tudott bizonyítékkal szolgálni. A 

BSS szerint Jekatyerina 2008. december 19-én találkozott egy orosz diplomatával, aki 

elkezdte ügynökként foglalkoztatni. Ez, amennyiben az orosz szolgálatok már az egyetemi 

évek alatt beszervezték, álláspontunk szerint igen komoly hiba lett volna. Elvileg ugyanis nem 

lehetséges ugyanazon orosz állampolgár két különböző orosz titkosszolgálat általi 

foglalkoztatása. Ennek ellenére természetesen nem zárható ki, hogy az egyetemi évek alatt 

otthon az elhárító szolgálat kereste meg, míg Londonban már a hírszerzés érdeklődését 

keltette fel.  

Zatuliveter vallomása szerint először nem 2008 decemberében, hanem két hónappal korábban, 

októberben találkozott az orosz diplomatával az International Institute for Strategic Studies 

egyik szakmai rendezvényén. Az esemény után a vasútállomáson megszólította a diplomata és 

a rövid utazás alatt névjegykártyát is cseréltek. Pár héttel később az orosz e-mailt küldött és 

kávéra invitálta Jekatyerinát. A találkozóra még karácsony előtt került volna sor, azonban 

Zatuliveter kitalált indokokra hivatkozva állítólag kimentette magát és végül nem ment el. A 

tárgyaláson az orosz hölgy azt vallotta, hogy Hancocknak említést tett az orosz diplomatával 

tervezett találkozójáról, aki ezután megkérte, hogy a nagykövetség képviselőjéről korábban 

hallottak miatt ne menjen el. A BSS által említett találkozóra decemberben került sor szintén 

az IISS egyik rendezvényén, de ebédmeghívással a diplomata ekkor már nem próbálkozott. A 

brit titkosszolgálat értékelése szerint az invitálással azért nem történt meg még egyszer, mert a 

tárgyalás során csak Boriszként említett diplomata számára időközben kiderülhetett, hogy 

Jekatyerina már ügynökként dolgozik.  

A brit képviselőnél betöltött asszisztensi feladataival párhuzamosan Zatuliveter aktívan részt 

vett a parlament kül- és biztonságpolitikai programjainak szervezésében, és számos 

alkalommal szólalt fel szakértőként is. Az egyik ilyen rendezvény alkalmával figyelt fel a 
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Brook Lapping nevű produkciós iroda Jekatyerinára. Az iroda tervei között ugyanis szerepelt 

egy dokumentumfilm elkészítése az Oroszországban bekövetkezett változásokról azt 

követően, hogy Vlagyimir Putyint 2000 májusában elnökké választották. A produkciós iroda 

munkatársára nagy hatással volt Jekatyerina felkészültsége, tökéletes angolsága és a 

nemzetközi kapcsolatokat illetően meglévő széleskörű tájékozottsága. Ezért felkérték, hogy 

vegyen részt a projektben, állandó állást azonban nem tudtak nyújtani neki a produkciós iroda 

szűk költségvetési kerete miatt. Zatuliveter viszont nagyon szívesen állást váltott volna, hogy 

szakértőként dolgozzon a Brook Lappingnek. Ekkor ugyanis már elhidegült a kapcsolata 

Hancockkal. A brit képviselő azzal a feltétellel engedte el a nőt, hogy a választások előtt 

visszatér hozzá segíteni a kampány szervezését. Később erre nem került sor, sőt Hancock 

megkérte, hogy költözzön ki a lakásából is, tekintettel arra, hogy több lejárató kampány is 

indult vele szemben a fiatal barátnői miatt.  

Parlamenti munkájából kifolyólag Zatuliveter számos szakmai rendezvényen és fogadáson 

vett részt. Ezek egyikén, 2009 végén megismerkedett egy magas rangú brit NATO 

alkalmazottal, aki korábban Moszkvában teljesített szolgálatot. A kapcsolat első alkalommal 

pár e-mail üzenetváltást követően megszakadt, azonban a produkciós iroda által felkínált 

munka miatt, egy interjú elejéig ismét kapcsolatba kerültek, tekintettel az említett személy 

korábbi, moszkvai NATO-diplomata pozíciójára. A kontaktus egyre jobban elmélyült kettőjük 

között, volt olyan, hogy egy nap száznál is több üzenetet váltottak egymással. Zatuliveter és a 

brit NATO-diplomata között viszony alakult ki, de a rendelkezésre álló információk alapján 

nem tartott sokáig, néhány találkozót élt csak meg az interjú elkészítését követően. A 

levelezésük és tanúvallomásaik alapján Jekatyerina a diplomata munkájával, illetve a NATO-

val kapcsolatban nem kerülhetett bizalmas adatok birtokába. Bár a BSS ennek az ellenkezőjét 

igazolandó bizonyítékként felmutatott egy e-mailt, azonban a SIAC nem akceptálta a brit 

elhárítás értékelését. 

Zatuliveter még Moszkvában kapott tanulói vízumot 2006 szeptemberében, amit több 

alkalommal is meghosszabbított. Az egyetem elvégzése után, munkája miatt tartózkodási 

engedélyért folyamodott 2009 januárjában, amit visszautasított a bevándorlási hivatal, ugyanis 

Jekatyerina nem felelt meg annak az alapkövetelménynek, hogy minimum havi 800 font 

bevétellel rendelkezzen. Az ítéletet minden lehetséges fórumon megfellebbezte, majd végül 

2009 augusztusában egy teljesen új eljárást kezdeményezett, amelynek eredményeként három 

éves tartózkodási engedélyhez jutott.  
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Az amerikai Anna Chapman-ügy41 után két hónappal, 2010 augusztusában, a London melletti 

Gatwick repülőtéren tartóztatták fel Zatulivetert, aki éppen Moszkvába tartott. 

Letartóztatására decemberben került sor, amivel párhuzamosan a brit külügyminiszter, 

valószínűsíthetően a belügyi tárca álláspontja alapján 2010. december 2-án egy közleményt 

adott ki arról, hogy Zatuliveter országban való tartózkodása nemzetbiztonsági kockázatot 

jelent, ezért ki kell toloncolni az Egyesült Királyságból.  

A fentebb bemutatott eljárást ezt követően folytatta le a SIAC, amely során a BSS 

konzekvensen ragaszkodott azon álláspontjához, hogy szinte kizárt, hogy az orosz szolgálatok 

ne figyeltek volna fel Zatuliveter személyére az egyetemi évek alatt, vagy azt követően a 

hazautazásai során. Az erőteljes kapcsolatépítési törekvései, és eltökéltsége alapján arra 

következtettek, hogy feladatot teljesített, amelyet az SZVR vagy az FSZB szabott számára.  

A BSS javaslatával szemben a SIAC végül úgy határozott, hogy nem adnak helyt a 

belügyminisztérium döntésének, mert nem értenek egyet a brit titkosszolgálat azon 

megállapításával, hogy Zatuliveter orosz ügynök, vagy kém lenne, akinek az lett volna a 

feladata, hogy a brit képviselővel és más fontos pozíciót betöltő személyekkel létesítsen 

kapcsolatot. A SIAC ítéletében minden bizonnyal az játszhatta a döntő tényezőt, hogy a BSS 

egyetlen feltételezését sem tudta bizonyítékokkal, még a zárt tárgyalási napokon 

bemutatottakkal sem alátámasztani. A testület azt viszont elismerte, hogy a brit elhárítás orosz 

hölggyel, illetve a lehetséges kockázatokkal kapcsolatban készített értékelése valós lehet, de 

azt Zatuliveter esetében nem értékelte elégségesnek.  

  

                                                 

41Anna Chapman Vasiljevnát és kilenc társát az amerikai hatóságok 2010. június 27-én tartóztatták le, mivel 
egyértelmű bizonyítékok keletkezetek hírszerző tevékenységükre, amelyet az orosz hírszerzés javára végeztek 
ún. alvó ügynökökként”, más kategorizálás szerint az SZVR „illegálisaiként” az Egyesült Államokban. Július 
8-án fogolycsere keretében Oroszországba repatriálták őket.  
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ZZ ügye és az Európai Unió Bíróságának előzetes döntéshozatali eljárása  

Az alábbi ügy az Európai Unió Bírósága (EUB) elé került, C-300/11. sz. ZZ. kontra Secretary 

of State for the Home Department-ként vált ismertté 2013. június 4-én42. A francia és algériai 

állampolgársággal is rendelkező ZZ ügyét az EUB döntése alapján ismertetjük.43  

A kettős állampolgár ZZ 1990 óta házasságban él egy Egyesült Királyságbeli állampolgárral. 

A kapcsolatból nyolc gyermekük született. 1990 és 2005 között ZZ jogszerűen tartózkodott az 

Egyesült Királyságban, 2004-ben a belügyminiszter huzamos tartózkodási engedélyt adott 

számára. Miután ZZ Algériába utazott, elhagyva az Egyesült Királyság területét, a miniszter 

2005 augusztusában úgy határozott, hogy visszavonja a tartózkodási engedélyét, és 

megtiltotta számára az ország területére való belépést azzal az indokkal, hogy jelenléte sérti a 

közérdeket. 2006 szeptemberében ZZ az Egyesült Királyságba utazott, ahol a belügyminiszter 

közbiztonsági okok miatt beléptetést megtagadó határozatot hozott, és a kettős 

állampolgárságú férfit visszairányították Algériába. Emiatt ZZ keresetet nyújtott be a 

beléptetést megtagadó határozattal szemben, amelyet a SIAC azzal az indokkal utasított el, 

hogy a döntést nyomós közbiztonsági okok támasztották alá. A SIAC előtt ZZ ügyében az 

általa választott meghatalmazott jogi képviselők jártak el. Az eljárásban a belügyi tárca 

vezetője ellenezte olyan bizonyítékok felperessel való közlését, amelyekre a férfi a 

keresetével szembeni kifogását alapozta. Ezután a SIAC-ra alkalmazandó eljárási 

szabályoknak megfelelően két különleges ügyvédet jelöltek ki ZZ érdekeinek képviseletére. A 

brit belügyi tárca kifogásának vizsgálata céljából a SIAC zárt tárgyalást tartott, ennek 

megfelelően ZZ és meghatalmazott képviselői nem vettek azon részt, a különleges ügyvédei 

azonban jelen voltak.  

A SIAC elutasította ZZ keresetét, egy nyilvános és egy „titkosított” ítéletet hozott. Ez utóbbit 

kizárólag a belügyminiszterrel és a francia-algériai állampolgár különleges ügyvédeivel 

közölték. A SIAC nyilvános határozatból kiderül, hogy a testület bizonyítottnak találta ZZ 
                                                 

42 Az Európai Unió Bírósága 70/13. sz. sajtóközleménye, Luxembourg, 2013. június 4. 
43 A bíróság ítélete (nagytanács), 2013. június 4.(*) „Személyek szabad mozgása – 2004/38/EK irányelv – Az 

európai uniós polgárnak valamely tagállam területére való beutazását közbiztonsági okokból megtiltó határozat 
– Az említett irányelv 30. cikkének (2) bekezdése – Az érintett polgár e határozat okairól való tájékoztatására 
vonatkozó kötelezettség – Nemzetbiztonsági érdekekkel ellentétes közlés – A hatékony bírói jogvédelemhez 
való alapvető jog” A C‑300/11. sz. ügyben, az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal 
iránti kérelem tárgyában, amelyet a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) a 
Bírósághoz 2011. június 17‑én érkezett, 2011. május 19‑ei határozatával terjesztett elő az, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137981&pageIndex=0&doclang=hu&mode=
req&dir=&occ=first&part=1&cid=1006612 (Letöltés ideje: 2013. november 16.) 
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érintettségét a Groupe Islamique Armé44 hálózatának tevékenységeiben, illetve terrorista 

cselekményekben 1995-ben és 1996-ban. A SIAC bizonyos mértékben hihetőnek és 

relevánsnak tekintette ZZ álláspontját és az általa szolgáltatott bizonyítékokat, de a titkosított 

ítéletben kifejtett indokok miatt nem adott helyt az általa előadott cáfolatnak. A SIAC a 

nyilvános ítéletében jelezte, hogy a titkosított határozatban kifejtett indokok alapján számára 

„bizonyítást nyert, hogy ZZ magatartása valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt jelent a 

társadalom valamely alapvető érdekére, mégpedig a közbiztonságra, és ez súlyosabban 

értékelendő, mint a felperes és családjának joga arra, hogy családi életüket az Egyesült 

Királyságban folytassák”. 

ZZ ez ellen is fellebbezést nyújtott be a fellebbviteli bíróság45 polgári tanácsa elé, amely 

megvizsgálva az ügyet, és annak döntését nem vitatta, ugyanakkor feltette azt a kérdést, hogy 

van-e lehetősége a SIAC-nak arra, hogy „ne közölje ZZ‑vel azon okok lényegét, amelyek az 

alapügyben szereplő beléptetést megtagadó határozat alapját képezték.” 46 Tekintettel arra, 

hogy a SIAC döntését megalapozó bizonyítékok a titkos ítéletben szerepelnek, és azt a 

speciális testület is megállapította, hogy az alapügyben ZZ-t többnyire mellékes dolgokról 

tájékoztatták csak, felmerült a kérdés, hogy a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny 

információk visszatartása eredményezheti-e egy eljárásban a lényeg elhallgatását, vagy 

inkább csak a források és módszerek konzekvens védelme célszerű. A fellebbviteli bíróság a 

fentiek értelmében kérdést intézett az Európai Unió Bíróságához előzetes döntéshozatali 

eljárása keretében.  

Az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban. EUB) egyik eljárási módja az előzetes 

döntéshozatali eljárás. Ilyenkor a tagállami bíróságok az előttük lévő ügyben az uniós jog 

értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek 

az EUB elé. A bíróság nem dönthet tagállami ügyben, ugyanakkor a határozat a tartalmilag 

hasonló esetekben köti az egyes eljáró nemzeti bíróságokat. 

  

                                                 

44 Rövidítve GIA, amely iszlamista terrorszervezetként Algériában az elmúlt évtizedekben a kormányzat 
megdöntésével és iszlám állam kiépítésével próbálkozott. 

45 Court of Appeal, England & Wales, Civil Division. 
46 Az Európai Unió Bíróságának fent hivatkozott döntése. 
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Az európai bíróság az eljárás során: 

a. Nem vitatta a jogszerűségét annak, hogy az Egyesült Királyságban, az alapügyben ZZ-

vel nem közölték az országba történő beléptetést megtagadó határozat alapját képező 

pontos és teljes indokokat.  

b. Az EUB azt is egyértelműen elismeri, hogy a brit szabályozással létrehozott SIAC 

fórum biztosítja a megfelelő bírói felülvizsgálatot.  

c. Sőt, idézve a SIAC saját eljárási szabályzatát kimondja, hogy a testület fő feladata 

megakadályozni, hogy a nemzetbiztonság érdekeivel ellentétesen ne hozzanak 

nyilvánosságra információkat. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38 EK irányelv 30. cikkének (2) bekezdése csak 

eltérés címén, azaz kivételes esetekben engedélyezi a tagállamok számára az érintettel közölt 

információk nemzetbiztonsági okból való korlátozását. Az ítélet 54. szakasza szerint azonban 

szükségesnek bizonyulhat mind a közigazgatási eljárásban, mind pedig a bírósági eljárásban 

az, hogy többek között a nemzetbiztonságot érintő kényszerítő megfontolásokra tekintettel ne 

közöljenek bizonyos információkat a felperessel, panaszossal.  

Az ítélet többnyire azon megfontolásokat támasztja alá, amelyek a hatékony bírói 

jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot érvényesítik. Ugyanakkor a 66. szakasz 

egyértelműen kimondja, „bizonyos esetekben e bizonyítékok közlése közvetlen és egyedi 

módon sértheti a nemzetbiztonságot, mivel különösen veszélyeztetheti a személyek életét, 

egészségét vagy szabadságát, vagy speciálisan a nemzetbiztonsági hatóságok által 

alkalmazott nyomozási módszerek felfedését, és így súlyosan akadályozza, vagy akár 

meggátolja e hatóságok feladatainak jövőbeli teljesítését.” A nemzeti bíróságnak tehát 

mérlegelnie kell a nemzetbiztonsági okok és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

cikkében megfogalmazott jogok47 között. 

                                                 

47 Az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikk – A hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jog 
– Mindenkinek, akinek az Unió joga által biztosított jogait és szabadságait megsértették, az e cikkben 
megállapított feltételek mellett joga van a bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz. Mindenkinek joga van arra, 
hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és 
ésszerű időn belül tárgyalja. Mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget tanácsadás, védelem és képviselet 
igénybevételéhez. Azoknak, akik nem rendelkeznek elégséges pénzeszközökkel, költségmentességet kell 
biztosítani, amennyiben az igazságszolgáltatás hatékony igénybevételéhez erre szükség van. http://eur-
lex.europa.eu/hu/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303HU.01000101.htm (Letöltés ideje: 2013. november 
15.) 
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Az EUB határozata szerint tehát az illetékes nemzeti bíróságnak kell gondoskodnia arról, 

hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóság a legszükségesebb mértékben korlátozza az 

elutasító határozat alapjául szolgáló okok érintettel való pontos és teljes körű közlésének, 

valamint az ezzel kapcsolatos bizonyítékok közlésének elmaradását, valamint arról, hogy az 

érintettel mindenképpen oly módon közöljék az említett okok lényegét, amely kellően 

figyelembe veszi a bizonyítékok titkosságának szükségességét.  

Azaz a C-300/11. sz. ZZ. kontra belügyminiszter ügyben hozott ítélet szerint: 

a.  A valamely tagállam területére való beutazást megtagadó határozat indoklásának 

lényegét közölni kell az érintettel.  

b. A tagállam azonban a legszükségesebb mértékben megtilthatja azon okoknak a 

felperessel való közlését, amelyek nyilvánosságra hozatala sérthetné a 

nemzetbiztonságot.48   

c. A bíróság a határozat részletes ismertetésében kifejtette, hogy az érintett tagállamnak 

az eljárásjog olyan technikáival és szabályaival kell rendelkeznie, amelyek 

alkalmazása lehetővé teszi egyrészről a jogszerű nemzetbiztonsági megfontolásokat, 

másfelől pedig azon szükséglet összehangolását, hogy a jogalanynak kellően 

biztosítsák eljárási jogainak tiszteletben tartását. 

Következtetések 

A tanulmányban bemutattuk, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok – módszereik és eszközeik, 

valamint a humán források védelme érdekében – nyílt eljárásban nem, vagy csak 

korlátozottan képesek érdekeiket érvényesíteni. Léteznek ugyanakkor olyan országok, ahol az 

érintett bevándorló a kitoloncolása vagy kiutasítása kapcsán megfogalmazott biztonsági 

szempontú elutasítást speciális bírói testület előtt megfellebbezheti. Viszont ekkor a 

szolgálatok is képesek az összes, akár minősített úton keletkezett információt is bemutatni.  

A tanulmányban ismertettük, hogy egyes országokban olyan speciális bírói fórumok állnak 

rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a jogállami keretek közötti nemzetbiztonsági 

érdekérvényesítést. A dán és a brit modell – noha jelentős bírálat éri – egyaránt képes 

integrálni az érzékeny forrású információkat is. Magyarországon még várat magára egy olyan 

                                                 

48 Az Európai Unió Bírósága 70/13. sz. sajtóközleménye, Luxembourg, 2013. június 4.  
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testület felállítása az igazságszolgáltatás terén, amely alkalmas a bizalmas titkosszolgálati 

információk felhasználására a bevándorlási, vagy akár más nemzetbiztonsági szempontból 

releváns kérdések terén. Egy ilyen tanács előtt a nemzetbiztonsági szempontok érvényesítése 

jogállami keretek között hatékonyabb formát ölthet.  

A magyar Nbtv. esetében látható, hogy annak megfogalmazásakor a jogalkotók tisztában 

voltak a nemzetbiztonsági érdekérvényesítés fontosságával és annak számos területével, amit 

jól bizonyít a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok kiterjedt feladat- és hatásköri rendszere. 

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy amint erre a migrációs szakterület problémái 

rávilágítanak, a feladatokhoz nem minden esetben rendeltek megfelelő jogosítványokat a 

törvények kidolgozói. A tanulmány elején bemutattuk, hogy az AH és a TEK számos 

idegenrendészeti eljárás tekintetében rendelkezik véleményező jogkörökkel, szakhatóságként 

viszont lényegesen korlátozottabb mértékben jelenhetnek csak meg. Ez abból szempontból 

jelenthet (nemzetbiztonsági) problémát és érdeksérelmet, hogy a schengeni-övezet határain 

belülre került személy nem csak akkor jelenthet kockázati tényezőt, amikor letelepedési 

engedélyért, vagy beutazási és tartózkodási tilalomért folyamodik. Ezért megfontolás tárgyát 

képezhetné a véleményezési és szakhatósági jogkörök területeinek újragondolása.  

A bemutatott nemzetközi példák arra is rávilágítottak, hogy a minősített/titkos adatok és 

humán források védelme kiemelt jelentőséggel bír. Hatványozottan igaz lehet ez az állítás az 

ismertetett bevándorlási ügyek kapcsán, amelyeknél a belföldön működő elhárító szolgálaton 

kívül minden bizonnyal felhasználásra kerültek a (brit, dán) hírszerzés, illetve a 

partnerszolgálatok információi is. A titkosszolgálatok által kialakított műveleti információs 

rendszerek49 védelme elsődleges szempontú a magyar szolgálatok esetében is, ezért 

fordulhatnak elő olyan esetek, amikor a forrás inkognitójának megőrzése érdekében, inkább 

eltekintenek a hazai szervek az idegenrendészeti állásfoglalásaik bíróság előtti megvédésétől.  

Véleményünk szerint a jogállami működés modern kiteljesedése folyamatában jelentős eszköz 

a SIAC, vagy az ehhez hasonló testületek működése. Fontos lenne Magyarország esetében is 

összeállítani azon bírók, ügyészek és ügyvédek regiszterét, akik az ilyen speciális eljárások 

során teljes betekintéssel rendelkeznek. Az Nbtv. megalkotása során tetten érhető ez a 

szándék, hiszen a titkos információgyűjtés engedélyezése a Fővárosi Bíróság elnöke által 

                                                 

49 OSINT, HUMINT, SIGINT, stb. 
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kijelölt bíró, illetve az igazságügyért felelős miniszter kizárólagos jogköre.50 Emellett a 

vádalku megkötésére is csak a Fővárosi Főügyész által kijelölt ügyész közreműködésével van 

mód. Mindhárom esetében valamennyi, a szolgálat álláspontját alátámasztó információt be 

kell terjeszteni. Nyilvánvaló, hogy nemzetbiztonsági érdeksérelemmel nem kell számolni. 

Teljesen más lenne viszont a helyzet, ha mindezt egy mindenki számára nyilvános tárgyaláson 

tenné meg az AH vagy a TEK. A 2013 júliusában lezárt németországi kémper, az Anschlag-

ügy51 feltehetően törvénymódosításokat fog generálni, ugyanis a bírósági tárgyalás során – a 

vádak igazolása érdekében – a német elhárító szolgálatnak (BfV) valamennyi titkos 

információt és bizonyítékot prezentálnia kellett. Ez lehetőséget teremtett az ellenérdekelt 

orosz titkosszolgálat számára, hogy egyrészt betekintést nyerjen a BfV módszereibe, 

tevékenységébe, másrészt pontosabb kárfelmérést tud készíteni a leleplezett ügynökei miatt 

kialakult helyzetről. Célszerű lenne a törvényalkotóknak hazánkban is megvizsgálnia a 

kérdést. 

Az orosz kémgyanús hölgy esete egyértelműen jelzi, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok 

munkájuk során az értékeléseikben olykor túlzó következtetések alapján tesznek meg további 

műveleti lépéseket annak ellenére is, ha az alapinformációt sem tudják igazolni. Ekkor egy 

bírói fellebbviteli testület kontrollja olyan eszköz, amely napjaink titkosszolgálatokkal 

szembeni bizalmatlan világában hatalmas eredmény.  

Az afgán iszlamista ügye ugyanakkor arra jó példa, hogy a nemzetbiztonsági szolgálat(ok) 

által aprólékosan, vélhetően az eszközök és erők komplex alkalmazásával beszerzett 

bizonyítékai képesek hitelt érdemlően alátámasztani a nyíltan is rendelkezésre álló, az érintett 

európai alapértékekkel ellentétes tevékenységéről szóló információkat. 

Összességében a tanulmánnyal azt kívántuk bemutatni, hogy a migráció biztonsági szempontú 

szűrése során léteznek olyan külföldi modellek, amelyekből akár több elemet is szükséges 

lenne átemelni a magyar szabályozásba.  

                                                 

50 Az engedélyezés és az engedélyezők összefüggéseiről, a jogi háttérről és a nemzetbiztonsági szakmai 
megfontolásokról mélységében lásd Hetesy Zsolt: A titkos felderítés című doktori (PhD) értekezése, 70-71.o., 
elérhető elektronikusan: http://www.nbsz.gov.hu/docs/pub_Hetesy_nyilv_ertekezes.pdf (Letöltés ideje: 2013. 
december 23.) 

51 Húsz évig kémkedett Oroszországnak a Marburgban élő házaspár (Andreas és Heidrun Anschlag), akiket 2011 
októberében tartóztattak le, mert egy bizalmas NATO-iratokhoz is hozzáférő holland külügyminisztériumi 
munkatárstól vásároltak titkokat. 


