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állampolgár a 2020. október 31. napjáig érvényes 000647109 számú,
tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedéllyel rendelkezett, amelyet a Főigazgatóság
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága 2020. április 23. napján kelt 106-1-
32034/3/2020-T számú határozatával visszavont. A külföldi jogi képviselője útján a
visszavonó határozattal szemben fellebbezést terjesztett elő, amelyet a másodfokú hatóság a
106-T-13427/4/2020. számú 2020. május 29. napján kelt határozattal elutasított, egyben az
elsőfokú hatóság határozatát helybenhagyta. Nevezett a másodfokú döntéssel szemben
keresetet nem terjesztett elő.

A Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság Idegenrendészeti Hatósági
Osztálya lOő-l-38528/9/2020-Ké. számú határozatában a külföldit 2020. április 24. napján
Budapest Rendőrfőkapitánya 01000/19)87/2020. ált. számú véleménye és javaslata alapján
kiutasította az Európai Unió tagállamainak területéről területére, és vele szemben a
javaslatban foglalt 3 év időtartamú beutazási és tartózkodási tilalom nyilvántartásba vételéről
rendelkezett.

A lOő-l-38528/9/2020-Ké. számú határozat ellen a felperes jogi képviselője útján 2020.
április 25. napján keresetet terjesztett elő, amelyben a határozat megsemmisitését és új eljárás
lefolytatását, valamint a határozatnak a kitoloncolás és/vagy a beutazási és tartózkodási
tilalom elrendelésére vonatkozó rendelkezésének megsemmisítését kérte. A Fövárosi
Törvényszék a 12. K. 704. 581/2020/6. számú, 2020. május 18. napján meghozott ítéletében a
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felperes kérelmét érdemben vizsgálva azt a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény (a továbbiakban: Kp.) alapján elutasította.

A Budapesti Rendör-fökapitányság Nyomozó Főosztály Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Osztálya a 2020. május 26. napján kelt, 01000/1416/2020. bü. számú átiratában arról
tájékoztatta az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot, hogy a Budapesti IX. Kerületi
Ugyészség B. IX. 1277/2020/40. számú 2020.05.20. napján kelt határozatával a nevezettel
szemben megindított büntetőeljárást mégs'zünlette. Erre figyelemmel a Föigazgatóság
megkereséssel élt a Budapesti Rendör-főkapitányság felé, hogy a 01000/19187/2020. ált.
számújavaslatában foglaltakat továbbra is fenntartják-e.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 2020. június 17. napján kelt 01000/19187/2020. ált.
számú átiratában arról tájékoztatta a Főigazgatóságot, hogy a korábbi javaslatában foglaltakat
felülvizsgálta, és nem tartja fenn az abban foglaltakat, tekintettel arra, hogy nevezett
tartózkodása a továbbiakban a közrendet és a közbiztonságot nem veszélyezteti, amelyre
tekintettel az idegenrendészeti hatóság az idegenrendészeti kiutasítást és a beutazási és
tartózkodási tilalmat a 2020. június 19. napján kelt, lOő-l-38528/30/2020-Ké. számú
határozatával törölte.

Fentiekre tekintettel a másodfokú idegenrendészeti hatóság a tartózkodási engedély
visszavonása tárgyában született 106-T-13427/4/2020. számú helybenhagyó döntését saját
hatáskörben a 106-T-13427/6/2020. számú, 2020. július 09. napján kelt határozattal
visszavonta és a másodfokú eljárás folytatását rendelte el.

Az Országos Rendőr-fökapitányság 2020. július 20-án érkezett szakhatósági állásfoglalása
alapján nevezett nem jelent veszélyt Magyarország közrendjére, közbiztonságára, valamint
közegészségügyére, amelyre tekintettel az idegenrendészeti hatóság a 106-T-13427/9/2020.
számú 2020. július 22. napján kelt határozattal a 106-1-32034/3/2020-T számú tartózkodási
engedélyt visszavonó döntéssel szemben előterjesztett fellebbezésnek helyt adott, és
egyben megállapitotta, hogy a külfoldi 2020. október 31-ig érvényes 000647109 számú
tartózkodási engedéllyel rendelkezik. A külföldi 2020. október 15. napján tanulmányi
célú tartózkodási engedélyének meghosszabbítását kérvényezte, amelynek elbírálása a
Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága előtt 106-1-98638-
2020/T. számon folyamatban van.

Hivatkozással a fenti ügyiratszámú végzésben foglalt felhívásra a kézhezvételt követő 30
napon belül mellékelten megküldöm a Fővárosi Törvényszék 15. K. 704. 581/2020/6. számú
ítéletével felülvizsgált 106-l-38528/9/2020-Ké. számú közigazgatási határozatot és az azzal
összefüggö, valamint nevezett  állampolgár jelenlegi tartózkodására vonatkozó iratokat
másolatban.

Budapest, 2020. október <2-^)

Udvözlettel

.<^z^i^!^. ta^<..
/" B Dr. Kisí Attila r. dandártábornok

Készült: 2 pld-ban
Kapják: 1 pld Címzett.. 1 pld Iradár

&-t-
főigazgató

^"w^




