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Az egyszerűsített honosítás első öt éve

The First Five Years of Simplified Naturalization

Nemzetpolitikai  szempontból  a  2010-es  évek  első  felének  legfontosabb  lépése

egyértelműen  az  egyszerűsített  honosítás  bevezetése,  a  közjogi  nemzetegyesítés

jelenleg  is  zajló  nagyszabású  kísérlete  volt.  Az állampolgársági  törvény 2010-es,

majd  2013-as  módosításával  lehetővé  vált  az  egyszerűsített  honosítás  mindenki

számára,  aki  valószínűsíti  felmenői  magyar  állampolgárságát  és  igazolja  magyar

nyelvtudását,  továbbá  megfelel  a  büntetlen  előélet,  valamint  a  nemzetbiztonsági

kockázat hiánya követelményeinek. A magyarországi lakóhely vagy a bizonyos ideig

Magyarországon élés immár nem előfeltétel.1 Az említett törvénymódosításokkal a

magyar  jogalkotó  jelentős  lépést  tett  a  kulturális  alapokon  álló  nemzetfelfogás

kiteljesítése  felé.2 A  honosítás  további  megkönnyítése  érdekében  a  kérelmek

beadására  valamennyi  magyar  külképviseleten  lehetőség  van,  továbbá  mindenki

számára könnyen elérhetőek a kérelem benyújtásához szükséges információk.3 Az

egyszerűsített honosítás bevezetését kiterjedt szakmai és politikai diskurzus kísérte,

mely  az  idők  folyamán  azonban  lecsendesedett.4 Ennek  ellenére  bőven  maradtak

nyitott  kérdések  a  kettős  állampolgárság  intézményesítése  kapcsán.  Jelen  cikk

mindkét  szerzője  erős  határon  túli  kötődésekkel  rendelkezik,  az  egyszerűsített

honosítás fél  évtizedes múltjára visszatekintve azt vizsgáljuk,  hogyan fogadták az

egyszerűsített honosítást a szomszédos országokban, valamint itthon, milyen jogi és

jogon túli reakciók születtek, hogyan hatott az egyszerűsített honosítás a határon túli

magyar közösségekre, illetve a jószomszédi kapcsolatokra.

Kiindulópontunk  az,  hogy  az  egyszerűsített  honosítás  egy  összességében

rendkívül sikeres folyamat, mely hosszútávon is működőképes alternatívát kínál egy,

1 A  szabályozás  részletesebb  kifejtését  lásd:  Ganczer Mónika:  Sarkalatos  átalakulások:  az
állampolgársági jog átalakulása. MTA Law Working Papers 2014/63. sz. 16. o.
http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_63_Ganczer.pdf, utoljára letöltve: 2016.02.28.
Ludányi Ágnes: Egyszerűsített honosítás, avagy magyar állampolgárrá válás egyszerűbben.
http://www.arsboni.hu/egyszerusitett-honositas-avagy-magyar-allampolgarra-valas-
egyszerubben.html, utoljára letöltve: 2016.02.27.
2 Jakab András:  Defining the Borders  of  the Political  Community:  Constitutional  Visions of  the
Nation. 42-44. o.
http://ssrn.com/abstract=2045648, utoljára letöltve: 2015.11.29.
Majtényi Balázs: Történelmünk hagyománya. Fundamentum 2011. 2. sz. 57. o.
3 www.htmik.hu/a-hataron-tuli-magyarok-egyszerusitett-honositasa/, utoljára letöltve: 2016.02.27.
4 A  kezdeti  szakmai  vitákról  lásd:  Kisteleki Károly:  Az  állampolgárság  fogalmának  és  jogi
szabályozásának fejlődése. Martin Opitz Kiadó, Budapest 2011. 226−227. o.
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a magyar történelem sajátosságaiból eredő, évtizedek óta megoldatlan problémára,

lehetővé teszi az anyaországnak a határon túli magyar közösségek érdekében történő

hatékonyabb fellépést. Ugyanakkor megfigyelhetőek visszásságok és nemkívánatos

jelenségek  is,  az  állampolgárság  kiterjesztésének  bizonyos  aspektusairól  pedig

jelenleg igen keveset tudunk. E kevéssé feltárt vonatkozások alaposabb vizsgálata

nagyban  hozzájárulna  az  egyszerűsített  honosításhoz  kötődő  folyamatok

tisztázásához.

Az  egyszerűsített  honosítás  elfogadását  követően  számos  tudományos

munka  foglalkozott  e  megoldással,  a  fokozatosan  kibontakozó  fejleményekre

azonban  mindeddig  kevés  reflexió  született.5 Így  az  alapvető  elméleti  kérdéseket

taglaló  tudományos  munkák,6 valamint  a  vonatkozó  jogszabályok  mellett

nagymértékben támaszkodtunk a gyakorlati folyamatok ismertetésénél publicisztikai

jellegű írásokra is.

Az  alábbiakban  először  rövid  európai  körképet  nyújtunk  arról,  az  egyes

országok hogyan viszonyulnak a kettős állampolgárság kérdéséhez, illetve ismernek-

e az egyszerűsített honosításhoz hasonló jogintézményt. Ezt követően sorra vesszük a

szomszédos  országok  magatartását,  kiemelve  különösen  Szlovákiát,  ahol  a  helyi

politika válasza és az ezt követő konfliktusok elhúzódó diplomáciai és jogi vitákat

eredményeztek, melyek máig nem zárultak le végleg.7

1. Az egyszerűsített honosítás európai viszonylatban

Annak ellenére, hogy az állampolgárságról ma már számos nemzetközi egyezmény

szól, az egyes európai országok szabályozása mégis számottevő eltérést mutat.8 Jelen

tanulmány keretei között az egyes állampolgársági szabályozások két vonatkozására

koncentrálunk. Az egyik fontos kérdés az, hogy az egyes országok elfogadják-e a

kettős  vagy  többes  állampolgárság  létét.  Mint  látni  fogjuk,  e  tekintetben  a

5 Ezekre példaként lásd:  Makk János: Egy a nemzet? Számvetés a magyar kettős állampolgárságról
európai kontextusban.  
www.arsboni.hu/egy-a-nemzet-szamvetes-a-magyar-kettos-allampolgarsagrol-europai-kontextusban/,
utoljára letöltve: 2016.02.27.
6 Az állampolgárság általános elméleti kérdéseire vonatkozóan lásd: Magnette, Paul: Citizenship: the
history of an idea. ECPR Press, Colchester 2005.
7 A határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzetközi jogi vonatkozásairól lásd: Ganczer
Mónika:   International    Law    and    Dual Nationality    of    Hungarians Living Outside the Borders.
Acta Juridica Hungarica 2012. 4. sz. 332. o.
8 www.europainstitut.hu/index.php/24-sonstiges/911-allampolgarsag-besznyak, utoljára letöltve: 
2016.05.23.
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Magyarországgal szomszédos országok is megosztottak, ez pedig meghatározza az

egyszerűsített honosítással kapcsolatos álláspontjukat is. A másik kérdés arra irányul,

hogy  léteznek-e  más  európai  jogrendszerekben  az  egyszerűsített  honosítással

párhuzamba állítható jogintézmények, vagy egy egészen egyedi megoldással állunk

szemben? Jelen fejezetben a probléma e két aspektusára összpontosítunk, nem célunk

a teljes körű összehasonlító elemzés.9 Kutatásunkban az Európai Unió tagállamait,

valamint néhány más releváns európai országot vettünk figyelembe.

A kettős állampolgársággal kapcsolatos viták nem újkeletűek, az emberek

származási és betelepülési  országa közti  konfliktusok a népvándorlás megjelenése

óta fennállnak. Ennek oka kezdetben az volt, hogy egy állam ereje abban mutatkozott

meg, mekkora természeti, anyagi és emberi erőforrásai vannak, és ezeket mennyire

tudja  kontrollálni.  Az  országok  nemcsak  a  területekért,  hanem  a  területeken  élő

emberekért  is  versengtek.  Egyre  gyakrabban  merültek  fel  kérdések  azzal

kapcsolatban, a vándorlók vajon ahhoz az országhoz hűek-e, ahol születtek, vagy az

új  országukhoz  kötődnek.  A  középkorban  és  az  újkor  kezdetén  a  kérdés  a

népvándorlás természetes volta miatt marginális maradt. Később azonban, amikor az

emberek tömeges költözését már nem tekintették természetesnek, a migráció komoly

konfliktusokat okozott az államok között. Az országok elvárták, hogy azok, akik a

területükön születtek, az ő hadseregüket szolgálják, ez pedig vitákat eredményezett.

További probléma, hogy egyes államok a kettős állampolgárságot az állami

szuverenitást  sértő  tényezőként  értelmezték.  Az  emberi  jogok  nemzetközi

egyezményekbe foglalásáig az államok szabad kezet kaptak abban, hogy eldöntsék,

miként bánnak saját állampolgáraikkal, az országba érkező idegenekkel azonban más

volt a helyzet, hiszen ők származási országuk védelme alatt álltak. Az uralkodóknak

korlátlan  hatalmuk volt  saját  országukban,  viszont  más  országok vezetésébe  nem

szólhattak  bele.  Ezeket  a  szabályokat  azonban  nehezen  lehetett  értelmezni  azon

polgárok  viszonylatában,  akik  más  országból  érkeztek.  Az  így  kialakult  helyzet

rengeteg  konfliktust  okozott,  ezek  eredményeként  értelmezhető,  hogy  egyes

országok ellenérzésekkel viseltetnek a kettős állampolgárság iránt, s igyekeznek a

minimálisra szorítani azok számát, akik ilyen státusszal rendelkeznek.

9 Az Európai Unió tagállamainak állampolgársági szabályozásáról részletes áttekintést nyújt: Weil,
Patrick:  Zugang  zur  Staatsbürgerschaft.  Ein  Vergleich  von  25  Staatsangehörigkeitsgesetzen.  In:
Conrad, Christoph–Kocka, Jürgen (Hrsg.): Staatsbürgerschaft
in Europa. Historische Erfahrungen und aktuelle Debatten. Körber-Stiftung. Hamburg, 2001.
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A második világháborút követően kialakult nemzetközi viszonyos közepette

a  kettős  állampolgárok  az  addiginál  is  komolyabb  kockázatot  jelentettek,  ám  a

helyzet  orvoslása  korántsem  volt  egyszerű.  A  nemzetközi  egyezmények  sem

szolgálhattak megoldásként,  hiszen az államok nem kockáztatták szuverenitásukat

azáltal, hogy az állampolgársági szabályozásukat szupranacionális szintre emelik.10

A kettős  állampolgárság  konfliktusokkal  teli  története  után  ma  sem mondhatjuk,

hogy a probléma megoldódott,  hiszen a  jogintézmény felé számos ország a XXI.

században  is  bizalmatlanul  fordul  –  ez  tűnik  ki  a  következőkben  felvázolt

gyakorlatból is.

A  kettős  állampolgárság  a  legtöbb  országban  létezik,  vagy  legalábbis

megtűrt jelenség, az ilyen státusz Európában nem számít rendkívülinek. Ezzel együtt

néhány  állam  kizárja,  vagy  erősen  korlátozza  a  kettős  állampolgárságot,  a

szomszédos  országok  közül  ilyen  Szlovákia,  Ukrajna  és  Ausztria.11 Ausztriához

hasonlóan elutasítja a többes állampolgárságot Németország,12 Dánia13 és Észtország

is.14

Vannak  olyan  országok  is,  ahol  a  kettős  állampolgárság  csak  egy  jól

meghatározott,  szűk  körben  engedélyezett,  erre  jó  példa  Hollandia15 vagy

Spanyolország.  A legtöbb  nemzeti  szabályozás  azonban  nem  gördít  akadályt  az

állampolgárságok  halmozása  elé.  Jól  látható  ebből,  hogy a  kettős  állampolgárság

kérdésében nincs egységes európai álláspont, egyes országokban nem látnak benne

kockázatot,  míg  máshol  destabilizáló  tényezőként  számolnak  vele  és  törekednek

kizárására.  Ezen  álláspont  támogatói  szerint  az  állam  nemzetbiztonsági  érdekei

sérülnek azzal, ha polgárai más állam kötelékébe is tartoznak, de ezen felül is számos

gyakorlati  probléma  merülhet  fel.  Ezt  a  kettős  állampolgárságot  engedélyező

jogrendszerek  általában úgy igyekeznek feloldani,  hogy az  állampolgári  jogok és

kötelezettségek  tekintetében,  az  adott  nemzeti  jog  alkalmazása  során   a  többes

állampolgárt az adott állam polgárának kell tekinteni.16

10 Spiro, Peter J.: Dual Citizenship as Human Right. In: International Journal of Constitutional Law,
2010/1, Oxford University Press, 111−139.
11 Erwerb, Verleihung, Beibehaltung und Feststellung der Staatsbürgerschaft. 
http://www.salzburg.gv.at/themen/se/salzburg/staatsb-index/staatsbuergerschaft.htm. Utoljára letöltve:
2016.05.24 
12 www.sachsen.de/en/1444.htm, utoljára letöltve: 2016.05.24
13 www.legislationline.org/Citizenship/Denmark, utoljára letöltve: 2016.05.24
14 estonia.eu/about-estonia/society/citizenship.html, letöltve: 2016.05.24
15 www.dualcitizenship.com/countries/netherlands.html
16 példaként lásd Magyarországon: 1993. évi LV. törvény 2. § (2) bekezdés
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Az egyszerűsített honosítás kapcsán a kettős állampolgárságról zajló viták

tehát egy átfogó európai párbeszédbe illeszkednek, a fentebbi érveket viszont látjuk

az egyszerűsített honosítás támogatói és bírálói körében.

Az összehasonlítás másik vonulata azt vizsgálja, hogy léteznek-e Európában

a magyar jogalkotó által lehetővé tett egyszerűsített honosításhoz hasonló speciális

kedvezmények a külföldi állampolgársági törvényekben. Végigtekintve Európán azt

tapasztaljuk,  hogy  az  állampolgársági  szabályozás  minden  országban  függ  a

történelmi,  társadalmi  és  kulturális  körülményektől,  és  különösen  igaz  ez  a

kedvezmények rendszerére. Szinte minden ország nyelvi, etnikai, történelmi, vagy

kulturális  okoknál  fogva a  személyek egy meghatározott  körének az  általánosnál

kedvezőbb elbánást biztosít az állampolgárság megszerzése kapcsán. Hangsúlyozni

kell, hogy nem tartozik e körbe valamennyi kedvezményes honosítási szabály. Így

nem  tárgyaljuk  azokat  a  szabályokat,  melyek  házastársi,  vagy  egyenesági

leszármazási  kapcsolatnál  fogva keletkeztetnek állampolgárságot,  hiszen ebben az

esetben a családjogi tény a meghatározó elem. A nemzeti szabályozások azon elemeit

emeljük  ki,  melyek  kifejezetten  etnikai,  nyelvi,  történelmi,  kulturális  alapon

részesítenek előnyben egyes személyeket az állampolgársági kérelem benyújtásakor.

Az  állampolgárság  szempontjából  speciális  régió  Európán  belül

Skandinávia.  Dánia,  Svédország,17 Norvégia,18 Izland,19 és  Finnország20

megállapodása értelmében honosítási eljárásnál bármely skandináv ország területén

található állandó lakhely egyenértékű a helybenlakási feltétel vizsgálatakor. Ez azt

jelenti, hogy a finn állampolgárságért folyamodó személy akkor is úgy tekintendő,

hogy  meghatározott  ideje  Finnországban  él,  ha  valójában  Dániában  vagy

Norvégiában  lakott.  A  különböző  skandináv  országokban  eltöltött  idő  össze  is

adható. Ez megkönnyíti a skandinávok számára is egy másik, az együttműködésben

résztvevő állam állampolgárságának megszerzését. A skandináv modellhez hasonló

módon, a közös múltból is eredően sajátos kedvezmények érvényesülnek az egykori

Jugoszlávia  és  a  Szovjetunió  utódállamaiban  más  utódállamok  állampolgárai

vonatkozásában.21

17 www.refworld.org/docid/3ae6b5078.html, utoljára letöltve: 2016.05.24
18 www.une.no/en/Cases/Citizenship/, utoljára letöltve: 2016.05.24
19 utl.is/index.php/en/icelandic-citizenship
20 www.migri.fi/finnish_citizenship, utoljára letöltve: 2016.05.24; 
www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2003/en20030359.pdf, letöltve: 2016.05.24; eudo-
citizenship.eu/docs/reform_Finland.pdf, utoljára letöltve: 2016.05.24
21 eudo-citizenship.eu/docs/CountryReports/Russia.pdf, utoljára letöltve: 2016.05.25
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A két világháborút követően jelentős német kisebbség került más államok

fennhatósága alá, e közösségek létszáma az 1940-es évek kitelepítéseit követően is

számottevő  maradt.  Németország  kezdetben  különböző  kedvezményekkel  és

egyszerűsített  állampolgársághoz  jutással  ösztönözte  e  német  nemzetiségűek

Németországba települését.  Később kiderült,  hogy az így Németországba érkezők

nehezen  integrálódnak  új  környezetükbe  és  komoly  terhet  jelentenek  a  szociális

ellátó  rendszernek  is,  így  szigorításokra  került  sor.  A  külföldről  érkező  német

nemzetiségűek azonban továbbra is könnyebben szerezhetnek német útlevelet más

külföldiekhez képest.

Lettországot  az XX. század folyamán sokan hagyták el  a  német,  vagy a

szovjet  megszálló  csapatok  elől  menekülve,  másokat  deportáltak  az  ország

területéről.  A  mai  lett  szabályozás  ezen  személyeknek,  illetve  egyenesági

leszármazóiknak  lehetőséget  ad  az  állampolgárság  egyszerűsített  fel-  illetve

visszavételére, igaz, ehhez le kell mondaniuk esetleges más állampolgárságukról.22

Némileg hasonló a lengyel megoldás, mely a Szovjetunió távoli  részeire,

Szibériába, vagy Közép-Ázsiába deportált lengyelek és egyenesági leszármazottaik

számára  teremt  egyszerűsített  honosítási  lehetőséget.  Érdekesség,  hogy  ez  az

intézkedés  csak  a  Szovjetunió  távoli  részeire  hurcolt  lengyeleket  érinti,  az

Ukrajnában,  vagy  a  balti  államokba  élők  már  nem  élhetnek  e  könnyítéssel.23

Csehországban  az  egykori  cseh-szlovák  állampolgárok  tekintetében  ugyancsak

létezik az egyszerűsített honosítás egy formája.24 Görögországban az Albániában élő

görög kisebbség tagjai élveznek privilegizált státuszt az állampolgársági eljárásban.25

Inkább  csak  érdekesség,  hogy  Svájcban  az  egyszerűsített  honosítás  a  ma

igazságtalannak  tekintett  múltbeli  állampolgársági  szabályozásból  eredő  sérelmek

orvoslását szolgálja. 1992-ig elveszítette svájci állampolgárságát az a nő, aki külföldi

állampolgárságú  férfihoz  ment  feleségül,  ma  az  érintettek  és  egyenesági

leszármazottaik  állampolgárságukat  egyszerűsített  honosítás  keretében

visszaszerezhetik.26

Nyugat-Európára  tekintve  az  egykori  gyarmattartó  hatalmak  általában  a

korábbi gyarmataikról származók számára biztosítanak bizonyos kedvezményeket. E

22 www.humanrights.lv/doc/latlik/citiz1.htm, utoljára letöltve: 2016.05.25
23 https://polishcitizenship.pl/law/, utoljára letöltve: 2016.05.24
24 https://books.google.hu/books?isbn=9053569227 -, utoljára letöltve: 2016.05.24
25 https://books.google.hu/books?isbn=9041128786 – utoljára letöltve 2016.05.25
26 https://www.admin.ch/ch/e/rs/c141_0.html, utoljára letöltve: 2016.05.25
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megközelítés  tipikus  példája  Franciaország,  ahol  az  egykori  francia  gyarmatokról

származó,  illetve  a  francia  anyanyelvű  személyek  könnyebben  honosíthatók,27 de

hasonló elemeket találunk a belga28 és a portugál29 szabályozásban is. Speciális  e

körben  Spanyolország,  mely  kétoldalú  egyezményeket  kötött  az  egykor  spanyol

fennhatóság alatt álló latin-amerikai államokkal, továbbá az egykor szintén spanyol

gyarmat  Fülöp-Szigetekkel  és  Egyenlítői-Guineával,  továbbá  Portugáliával  és

Andorrával.  Kettős  állampolgárság  csak ezen államok viszonylatában állhat  fenn,

továbbá  ezen  országok  állampolgárai  könnyebben  juthatnak  spanyol

állampolgársághoz,  mint  mások.30 Hasonlóan  külön  kell  említeni  az  angolszász

kultúrkörhöz  tartozó  európai  országokat,  ahol  a  Nemzetközösség  tagországaiból

származók  élhetnek  az  egyszerűsített  honosítás  lehetőségével,  ha  releváns

kapcsolatot  tudnak felmutatni  a  célországgal  (elsősorban állandó lakóhely).  Ezt  a

megoldást követi Európában Nagy-Britannia31 mellett Ciprus32 és Málta33 is.

Léteznek olyan országok is, melyek széles körben támogatják a határaikon

túl élő, de az adott államhoz köthető identitással rendelkező személyeket, támogatják

vissza- vagy letelepedésüket az anyaországban, segítik állampolgársághoz jutásukat,

részvételüket  az  ország  közéletében,  de  ugyanakkor  a  szülőföldjükön  való

boldogulást is. E megközelítés áll talán legközelebb az egyszerűsített honosítás hazai

logikájához.  Olaszország  számos  kedvezményt  biztosít  a  főként  az  egykori

Jugoszlávia  területén  élő  olasz  nemzetiségűeknek  és  ösztönzi  olasz

állampolgársághoz  jutásukat.  A külföldön  élő  olasz  állampolgárok  ezt  követően

Olaszországban telepedhetnek le, de ha külföldön maradnak, akkor is részt vehetnek

az olasz politikai életben. Erre az teremt lehetőséget, hogy a római Szenátusba saját

képviselőket delegálhatnak a külföldön élő olasz állampolgárok.34

Írországban  az  Alkotmány35 a  magyar  Alaptörvényhez  hasonlóan36

kimondja, hogy Írország különös felelősséggel tartozik a világ minden részén élő ír

személyek iránt,  és segíti  kapcsolatuk ápolását az anyaországgal.  Ezek az írek az

27 www.cic.gc.ca/english/citizenship/become-eligibility.asp, utoljára letöltve: 2016.05.25
28 www.jstor.org/stable/2186624, utoljára letöltve: 2016.05.25
29 portuguese-nationality.com/, utoljára letöltve: 2016.05.25
30 www.dualcitizenship.com/free-consultation/spain.html, utoljára letöltve: 2016.05.25
31 www.inbrief.co.uk/immigration-law/uk-citizenship.htm, utoljára letöltve: 2016.05.25
32 www.uniset.ca/nold/cypnaten.pdf, utoljára letöltve: 2016.05.25
33 www.refworld.org/docid/3ae6b5424.html, utoljára letöltve: 2016.05.25
34 www.italyheritage.com/genealogy/citizenship/, utoljára letöltve: 2016.05.25
35 Írország Alkotmányának 2. cikke
36 Magyarország Alaptörvényének D. cikke
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elmúlt  évszázadok  során  az  angol  elnyomás,  vagy  az  éhínség  elől  távoztak  az

országból.  Az  ír  szabályozás  egyenesen  kimondja,  hogy  minden  ír  származású

személy  egyszerűsített  eljárásban  honosítható.  Mindenki  ír  származásúnak

tekintendő, akinek legalább egyik nagyszülője ír állampolgár volt. A külföldön élő

írekre nagy figyelmet fordító szabályozás logikája igen közel áll a nálunk bevezetett

egyszerűsített honosítás alapgondolatához.

Ez  az  átfogó  körkép  természetesen  leegyszerűsítő,  nem  érintheti  a

részletszabályokban fellelhető különbségeket az egyes európai országok között.  A

fentiek  azonban  jól  mutatják,  hogy  a  magyar  egyszerűsített  honosítás  nem

egyedülálló  jogintézmény  Európában,  általánosan  elfogadott,  hogy  az  államok

történelmi,  kulturális,  nemzetpolitikai  megfontolásokból  előnyben  részesítenek

bizonyos  személyeket  az  állampolgárság  megszerzése  során.  Az  egyszerűsített

honosításról zajló párbeszéd tehát egy európai vonatkozásban is számottevő kérdés

köré  épül:  meddig  mehet  el  egy  ország  a  határain  túl  élő,  de  hozzá  kulturális,

történelmi,  nyelvi,  etnikai  szempontból  egyértelműen  kötődő  személyek

támogatásában. Látható, hogy e kérdésre az egyes országok sajátos körülményeikből

eredően  más-más  válaszokat  adnak,  ugyanakkor  az  is  egyértelmű,  hogy  az

egyszerűsített  honosítást  felvállaló  állásponttal  Magyarország  legalábbis  nincs

egyedül.

1. Szlovákia

Több  mint  öt  évvel  ezelőtt,  2010.  augusztus  20-án  lépett  hatályba  az

állampolgársági  törvény  módosítása,  amely  lehetővé  teszi  a  határon  túli

magyarok egyszerűsített honosítását. Az egyszerűsített honosítás bevezetését a

magyarországi  magyarok  körében  is  heves  viták  övezték,  ám  a  helyzet

kétségtelenül  a  szlovákiai  magyarok  számára  a  legbonyolultabb,  hiszen  a

határon túli magyar közösségek közül egyedül nekik kell azzal számolniuk, hogy

a  magyar  állampolgárság  felvételével  elveszítik  a  lakóhelyük  szerinti  ország

állampolgárságát. Mivel a szabályozást magyar, szlovák és nemzetközi oldalról

is számos kritika érte, az elmúlt öt év során több, az enyhítést kezdeményező

próbálkozás  született,  mindeddig  azonban  nem  sikerült  érdemi  megoldást

találni.
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2.1. Az állampolgárság jogi szabályozása Szlovákiában

Az  állampolgárság  szabályozásáról  Szlovákiában  a  Szlovák  Köztársaság

Alkotmánya37 és  a  szlovák  állampolgárságról  szóló  törvény38 rendelkezik.  Az

alkotmány a magyar  Alaptörvényhez hasonlóan39 kimondja,  hogy akarata  ellenére

senki nem fosztható meg a Szlovák Köztársaság állampolgárságától,40 valamint azt

is,  hogy  a  szlovák  állampolgárság  megszerzéséről  és  elvesztéséről  törvény

rendelkezik.41 A  magyar  állampolgárságról  szóló  törvény  módosítása,  melynek

értelmében kérelemre kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár,

akinek felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyar származását, és

magyar  nyelvtudását  igazolja,42 2010.  augusztus  20-án  lépett  hatályba.  A törvény

célja,  hogy  a  határon  túli  magyarok  egyszerűsített  honosítási  eljárással

szerezhessenek magyar állampolgárságot, ám a felvidékiek mégsem élhetnek ezzel a

lehetőséggel,  ha  meg  akarják  tartani  szlovák  állampolgárságukat.  A  szlovák

miniszterelnök  ugyanis  a  kettős  állampolgárság  ötletét  nem  támogatta,  így

kezdeményezésére  módosították  a  szlovák  állampolgárságról  szóló  törvényt.  A

módosítás 2010. július 17-én, azaz bő egy hónappal a magyar előtt lépett hatályba.

Hatálybalépéséig  a  szlovák  állampolgárság  megszűnésének  egyetlen  módja  volt,

mégpedig az, ha valaki kérte, hogy elbocsássák a szlovák állam kötelékéből. 2010

óta azonban a szlovák állampolgárság akkor is megszűnik, ha valaki kezdeményezi

idegen állampolgárság akaratnyilvánítással történő felvételét.43 Ennek értelmében, ha

valaki  lépést  tesz  más  ország  állampolgárságának  megszerzésére,  szlovák

állampolgársága  ex  lege  megszűnik,  mégpedig  azon  a  napon,  amelyen  kérelem,

nyilatkozat  vagy  az  idegen  állampolgárság  megszerzésére  irányuló  más

jognyilatkozat formájában megvalósuló akaratnyilvánítás alapján, önkéntesen idegen

állampolgárságot  szerzett.44 A szlovák  állampolgársága  nem  szűnik  meg  annak,

37 460/1992 Ústava Slovenskej Republiky (a továbbiakban: A Szlovák Köztársaság Alkotmánya). 
Magyar fordítás: http://www.jogsegely.sk/2011/11/a-szlovak-koztarsasag-alkotmanya/, utoljára 
letöltve: 2016.03.05.
38 Predpis č. 40/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky (a továbbiakban: A szlovák állampolgárságról szóló törvény). Magyar fordítás: 
http://www.jogsegely.sk/2011/11/a-szlovak-koztarsasag-allamnyelverol-szolo-torveny/, utoljára 
letöltve: 2016.03.05.
39 Magyarország Alaptörvénye G. cikk (3) bekezdés
40 A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 5. cikk (2) bekezdés.
41 A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 5. cikk (1) bekezdés.
42 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4.§ (3) bekezdés.
43 A szlovák állampolgárságról szóló törvény 9.§ (1) bekezdés b) pont.
44 A szlovák állampolgárságról szóló törvény 9.§ (16) bekezdés.
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akinek másik állampolgársága születéssel keletkezett, vagy házasságkötéssel szerezte

azt.45;46

A  törvény  szerint  az,  akinek  állampolgársága  megszűnt,  ezt  a  tényt

késlekedés  nélkül  köteles  a  kerületi  székhelyen  működő  körzeti  hivatalban

bejelenteni,  majd  a  körzeti  hivatal  továbbítja  az  információt  a  rendőrségnek,  az

adóhatóságnak,  a  vámhatóságnak,  valamint  a  társadalom-  és  egészségbiztosítást

nyújtó szervezeteknek.47 Az állampolgárság elvesztésének napján egyúttal az állami

alkalmazotti,  szolgálati vagy egyéb, a szlovák állampolgársághoz kötött tisztséget,

munkakört vagy foglalkozást megalapozó jogviszony is megszűnik, csakúgy, mint az

érintett  személy minősített  adatokhoz való hozzáférési  jogosultsága.48 Aki szlovák

állampolgárságának  elvesztését  nem jelenti  be  haladéktalanul  a  hatóságoknak,  az

állampolgársági  törvény  szerint  kihágást  követ  el,  és  3391  euró49 pénzbüntetés

fizetésére köteles.50;51

Az állampolgársági  törvény módosítását  számos kritikával  illették,  sokan

enyhítést követeltek. Kéréseik a kudarcba fulladt törvénymódosítási próbálkozások

után  csaknem  öt  év  elteltével  teljesültek,  ám  a  változtatások  nem  jelentettek

megoldást a szlovák állampolgárságukat vesztett felvidéki magyarok számára. 2015.

február  1-jén  ugyanis  hatályba  lépett  egy,  a  Szlovák  Köztársaság

Belügyminisztériuma által  kiadott  rendelet,  melynek értelmében kivételes  esetben

visszakaphatják állampolgárságukat azok, akik azt 1993. január 1-e után veszítették

el. Ilyen kivételes esetnek az minősül, ha az adott személy azért vette fel az idegen

ország állampolgárságát,  mert  állandó lakhelye az adott  országban van. Aki ezt a

feltételt  teljesíti,  valamint  rendelkezik  szlovákiai  tartózkodási  engedéllyel,

visszahonosítási  kérelmet  nyújthat  be,  melyről  a  belügyminiszter  határoz.  A

döntésnél vizsgálja a szlovák állampolgárság elvesztésének okát, valamint az idegen

állampolgárság  felvételének  körülményeit.  A visszahonosítás  nem  automatikus,  a

miniszter  elutasíthatja  a  kérelmet,  ha  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  kérvényező  nem

45 A szlovák állampolgárságról szóló törvény 9.§ (17) és (18) bekezdés.
46 Szlovák nyelvű cikk egy jogi tanácsadással foglalkozó cég honlapján a szlovák állampolgárság 
elvesztéséről: http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/2010/06/2785-strata-statneho-obcianstva-
slovenskej-republiky, utoljára letöltve: 2016.03.06.
47 A szlovák állampolgárságról szóló törvény 9.§ (19) és (20) bekezdés.
48 A szlovák állampolgárságról szóló törvény 9.§ (21) és (22) bekezdés.
49 A napi árfolyamtól függően körülbelül 1040000 forint.
50 A szlovák állampolgárságról szóló törvény 9b.§ (1) bekezdés d) pont és (2) bekezdés.
51 Szlovák nyelvű cikk a szlovák állampolgársági törvény módosításáról: 
http://www.futej.sk/data/sk/PravneInformacieAAnalyzy/Velka-novela-zakona-o-statnom-obcianstve-
Slovenskej-republiky.pdf, utoljára letöltve: 2016.03.06.
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illeszkedett  be  kellő  mértékben  a  társadalomba,  nem  járul  hozzá  a  Szlovák

Köztársaság  gyarapításához,  teher  a  társadalmi  rendszer  számára,  ha  a

visszahonosítás nem szolgálja a közérdeket vagy a közrendet sérti.52;53

Az állampolgárság elvesztésével kapcsolatos hasonlóan szigorú szabályozás

az Európai Unióban csaknem egyedülálló, a törvény hatályba lépésekor egyedül a

Cseh  Köztársaság  rendelkezett  hasonlóan  a  kettős  állampolgárságról,  ám  2014.

szeptember 1-jétől Csehország törvényei is lehetővé teszik azt.

2.2. Statisztika és jogviták

Bár a fent idézett állampolgársági törvény értelmében kihágásnak minősül, ha valaki

nem  jelenti  be  haladéktalanul  a  körzeti  hivatalnak  a  szlovák  állampolgárság

elvesztését,  nem  áll  a  hatóságok  rendelkezésére  olyan  ellenőrző  mechanizmus,

amellyel hatékonyan kontrollálni tudnák, ki tett eleget az említett kötelezettségének.

Ennek következtében akadnak olyanok, akik felveszik a magyar állampolgárságot,

ám erről nem informálják a szlovák hatóságokat.

Azok  azonban,  akik  jogkövető  magatartást  tanúsítanak  és  a  törvény

rendelkezései  alapján  eljárva  más  ország  állampolgárságának  megszerzése  után  a

hatóságokhoz fordulnak, nem rendelkeznek többé szlovák állampolgári státusszal. Ez

azok  számára,  akik  nemzeti  öntudatból  veszik  fel  más  ország  állampolgárságát,

bonyolult  helyzetet  eredményez,  hiszen  nem  állampolgárai  többé  egy  olyan

országnak, ahol állandó lakhelyük található. A statisztikai adatok tanúsága szerint a

szlovák állampolgárság másik állampolgárság megszerzése miatt történő elvesztése

nem a felvidéki magyarokat érinti leginkább. 2015 novemberéig 1233 fő veszítette el

állampolgárságát ily módon. Ebből a legtöbben - 398-an - cseh állampolgárok, majd

következnek  a  németek  (269),  osztrákok  (175),  britek  (111),  magyarok  (65),

norvégok (30), belgák és hollandok (26-26), olaszok (17), írek (16), kanadaiak (13),

svájciak  (12),  ausztrálok  (7),  franciák  (6),  svédek,  a  finnek és  a  kínaiak  (3-3-3),

izlandiak, lengyelek, oroszok és ukránok (2-2-2-2), illetve egy-egy új-zélandi, izraeli

és dán állampolgár. A fent ismertetett belügyminisztériumi rendelet alapján  86 más

országban  állandó  lakhellyel  rendelkező  személy  kérvényezte  szlovák

52 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej
republiky  z  osobitných  dôvodov -  A  Szlovák  Köztársaság  Belügyminisztériumának  rendelete
állampolgársági cím adományozásáról kivételes okokból 4. cikk.
53 Szlovák nyelvű cikk a visszahonosításról szóló rendeletről: http://www.uszz.sk/sk/statne-
obcianstvo-sr-vracaju-od-1-februara-2015-na-zaklade-vynimiek. , utoljára letöltve: 2016.03.06.
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állampolgárságának visszaállítását, 42-en kapták vissza, 44 esetben pedig még folyik

az eljárás.54

Bár  a  számadatok  alapján  másra  következtethetnénk,  a  két  ország

kapcsolatát  és  a  szlovák  állampolgársági  törvény  módosításának  körülményeit

figyelembe véve láthatjuk, hogy a törvénymódosítás a felvidéki magyarokat hozza a

legnehezebb helyzetbe, s ők az a csoport, akiknek helyzetén a belügyminisztérium

rendelete sem változtat.  A magyar állampolgárságot ugyanis a felvidéki magyarok

nem a külföldi munka, tanulmányok vagy család miatt veszik fel, mint a cseh, az

osztrák  vagy  a  német  állampolgárságot  megszerzők.  Az  ő  állandó  lakhelyük

Szlovákia, a többségük születésétől fogva ebben az országban él, és mivel itt építette

ki  egzisztenciáját,  nem  is  tervez  ezen  változtatni.  A  magyar  állampolgárság

felvételével  és  a  szlovák állampolgári  státusz  egyidejű  megszűnésével  azonban a

felvidéki magyarok elveszítik a lakhelyük szerinti ország állampolgárságát, ezáltal

bonyolultabbá válik számukra az ügyintézés és értelemszerűen olyan tisztséget sem

láthatnak el,  amelyhez szlovák állampolgárság szükséges. Egyes nézetek szerint a

szlovák állampolgárságukat  elveszítő felvidéki  magyarok gyakorlatilag hontalanná

válnak.55

Az ellentörvényként is emlegetett törvénymódosítást a fentiekre tekintettel

számos kritika érte, hatályba lépését követően 2011 szeptemberében 44 parlamenti

képviselő támogatta, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljanak. Véleményük szerint

az  állampolgársági  törvény  alkotmányellenes,  hiszen  a  Szlovák  Köztársaság

Alkotmánya  kimondja,  hogy  akarata  ellenére  senki  sem  fosztható  meg

állampolgárságától,56 a  törvény  értelmében  mégis  elveszíti  a  szlovák

állampolgárságát az, aki megszerzi egy másik országét.57 Annak ellenére, hogy több

mint  négy  éve  kezdeményezték  az  Alkotmánybíróság  eljárását,  mindmáig  nem

hoztak  döntést  a  törvénnyel  kapcsolatban.  A határozatot  2014.  szeptember  17-ére

ígérték, ám ekkor nem tudtak érdemi döntést hozni, mivel az Alkotmánybíróság a

döntéseit az összes, azaz tizenhárom alkotmánybíró többségével hozza. Ily módon

legalább hét alkotmánybíró azonos szavazata szükséges az érdemi döntéshozatalhoz,

54 A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának statisztikai adatai alapján.
55 Jakab, Szilágyi [2014]: korábban idézve, 13.
56 A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 5. cikk (2) bekezdés.
57 A szlovák állampolgárságról szóló törvény 9.§ (1) bekezdés b) pont
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ám mivel 2014 szeptemberében két alkotmánybírói hely nem volt betöltve, csak hat

azonos szavazat született.58

Az alkotmánybírósági eljárás nem az egyetlen olyan lépés volt, amelynek

révén  a  szlovákiai  magyarok  kifejezték  egyet  nem  értésüket  a  törvénnyel

kapcsolatban. Az ellentörvény hatályba lépését ugyanis tiltakozások és nagygyűlések

követték,  több  közéleti  személyiség  nyíltan  felvállalta,  hogy  a  magyar

állampolgárságot felvette, ám okmányaikat nem adták át az illetékes hatóságoknak,

ezzel demonstrálva, hogy továbbra is szeretnének megmaradni szlovák állampolgári

státuszukban.  Ők  is  arra  hivatkoztak,  hogy  a  szlovák  alkotmány  szerint  akarata

ellenére senki nem fosztható meg állampolgárságától,59 így ha önkéntes lemondásuk

hiányában  megfosztanák  őket,  az  alkotmányellenes  lenne.  Az  állampolgársági

törvény  rendelkezéseinek  megfelelően  a  magyar  állampolgárság  megszerzését

bejelentették  az  illetékes  körzeti  hivatalnak,  ám a  hatóságok  csak  néhány  hónap

múltán  foglalkoztak  bejelentésükkel.  Felszólították  őket,  hogy  adják  le  szlovák

személyi  igazolványukat,  majd  miután  a  kérésnek  nem  tettek  eleget,  33  euró60

pénzbírságot  szabtak  ki  rájuk.  A  hatóságok  az  értesítéshez  egy  nyilatkozatot

csatoltak,  amelynek  kitöltésével  az  érintettek  önként  lemondhattak  szlovák

állampolgárságukról,  ám  ez  továbbra  sem  állt  szándékukban.  A  többszöri

eredménytelen  felhívást  követően értesítést  kaptak  a  belügyminisztériumtól,  mely

szerint másik állam állampolgárságának megszerzése miatt szlovák állampolgársági

kötelékük  megszűnt.  Ezen  kívül  a  társadalombiztosító  is  felszólította  őket,  hogy

szlovák  állampolgárságuk  hiányában  igazolniuk  kell,  hogy  állandó  lakhelyük

Szlovákiában található,  különben egészségbiztosításuk megszűnik.  Az érintettek  a

jogorvoslat reményében a hatóságokhoz fordultak, s ebben is kifejtették, hogy nem

értenek  egyet  a  velük  szembeni  eljárással,  mivel  az  alkotmány  tiltja  az

állampolgárságtól való megfosztást. A hatóságok a válaszlevélben arra hivatkoztak,

hogy  ők  a  hatályos  törvények  alapján  járnak  el,  s  nem  tisztjük  megítélni,  azok

összhangban vannak-e az alkotmánnyal.61 További jogorvoslati lehetőség hiányában

az Emberi Méltóság Tanácsa közreműködésével nemzetközi fórumok elé vitték az

58 Szlovák nyelvű hír az állampolgársággal kapcsolatos alkotmánybírósági eljárásról: 
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/330148-potreboval-na-to-tri-roky-ustavny-sud-rozhodne-o-
dvojitom-obcianstve/, utoljára letöltve: 2016.03.06.
59 A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 5. cikk (2) bekezdés.
60 A napi árfolyamtól függően körülbelül 11 000 forint.
61 Vass Ágnes: Szlovák–magyar kettős állampolgárok szlovák állampolgárság nélkül. 
http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/48_003Vass%20Agnes.pdf, utoljára letöltve: 2016.03.06.

13

http://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/48_003Vass%20Agnes.pdf
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/330148-potreboval-na-to-tri-roky-ustavny-sud-rozhodne-o-dvojitom-obcianstve/
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/330148-potreboval-na-to-tri-roky-ustavny-sud-rozhodne-o-dvojitom-obcianstve/


ügyet,  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságához  (a  továbbiakban:  EJEB)  fordultak,

valamint  petíciót62 nyújtottak  be  az  Európai  Parlament  elnökéhez.  A  Petíciós

Bizottság befogadta,  majd zárt  ülésen tárgyalta az ügyet,  s  2013 májusában arról

határozott, hogy a szlovák alkotmánybírósági döntés meghozataláig napirenden tartja

azt.63 Ennek ellenére fél  évvel  később, 2013 októberében a többség megszavazta,

hogy a szlovák állampolgárság ügye lekerüljön a Petíciós Bizottság napirendjéről.

Szintén 2013 májusában határozott  a beadványról  az EJEB, ám arra  hivatkoztak,

hogy mivel ők csak az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján ítélkezhetnek, s

ez nem rendelkezik az állampolgársággal  kapcsolatos jogokról,  nincs lehetőségük

megítélni, sérti-e a szlovák állampolgárságtól való megfosztás a szlovák alkotmányt

és Szlovákia nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségeit.64

Mivel  a  törvény  mind  a  mai  napig  vita  tárgya  a  szlovák  törvényhozók

körében és a médiában, több alkalommal kezdeményezték módosítását, mindeddig

hiába. A legutóbbi, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) ellenzéki párt képviselői által

benyújtott  javaslatról  2016.  április  27-én  szavaztak.  A javaslat  értelmében  nem

veszítették  volna  el  szlovák  állampolgárságukat  azok,  akik  felveszik  egy  másik

országét,  a 143 képviselőből azonban csak 27 támogatta a kezdeményezést, így a

módosítást nem fogadták el, és a helyzet továbbra sem változott.65

2.3. Az egyszerűsített honosítás bevezetésének hatása a jószomszédi kapcsolatokra 

A magyar állampolgársági törvény módosítása és a reakcióként létrejött ellentörvény

nem volt jó hatással a két ország egyébként sem felhőtlen kapcsolatára. Meg kell

jegyezni,  hogy  e  szempontból  igen  szerencsétlen  volt  a  magyar  állampolgársági

törvény  módosításának  időpontja,  hiszen  az  éppen  a  szlovák  választási  kampány

legintenzívebb  időszakára  esett.  Könnyen  lehet,  hogy  amennyiben  néhány  héttel

később fogadja el a módosítást a magyar országgyűlés, az ellenlépés enyhébb lett

volna,  vagy teljesen el  is  marad.66 A szlovák kormány szerint  Szlovákia  számára

62 Petition 1298/2012 by Lomnici Zoltan (Hungarian), on Slovak citizenship law. 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dv/sir1298-12_/sir1298-
12_en.pdf, utoljára letöltve: 2016.03.06.
63 Committee on Petitions. 2009-2014. European Parliament. PETI_PV(2013)0527 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/pv/938/938916/938916en.pdf , 
utoljára letöltve: 2016.02.27.
64 Applications nos.  14927/12 and 30415/12 István  Fehér against  Slovakia and  Erzsébet  Dolnik
against Slovakia 
https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2012-014927.pdf, utoljára letöltve: 2016.02.27.
65 http://www.bumm.sk/belfold/2016/04/28/nem-valtozik-a-kettos-allampolgarsagi-torveny, utoljára 
letöltve: 2016. 5. 26.
66 Jakab−Szilágyi i. m. 13. o.
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elfogadhatatlan Magyarország azon törekvése, hogy intézményesítse a kapcsolatot az

ország és a területén kívül élő magyarok között, s hogy egy olyan törvényt fogadjon

el  a  Szlovák  Köztársasággal  való  előzetes  egyeztetés  nélkül,  amely  annak

állampolgáraira  vonatkozik.  Álláspontjuk  értelmében  a  szlovákiai  magyarok

kedvezményes honosítása sérti a trianoni szerződést, az 1961-ben a Csehszlovákiai

Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság közti, állampolgárságról szóló

szerződést,  az  1995-ben,  a  Magyar  Köztársaság  és  a  Szlovák  Köztársaság  közti

alapszerződés elveit, az 1997-es állampolgárságról szóló európai megállapodást, az

EBESZ kisebbségügyi főbiztosának bolzanói ajánlását és a Velencei Bizottságnak a

nemzeti  kisebbségek  számára  az  anyaállamok  által  biztosított  kedvezményes

bánásmódról szóló jelentését.67; 68 A magyar állampolgársági törvény tehát a szlovák

oldalról,  az  ellentörvény  pedig  értelemszerűen  a  magyar  oldalról  váltott  ki

nemtetszést.

Joggal tehetjük fel a kérdést, miért volt szükség a szlovák oldalról ilyen drasztikus

lépésre a magyar állampolgársági törvény módosítása után, s miért fulladnak sorra

kudarcba az enyhítést célzó kísérletek. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a kormány

a  kettős  állampolgárságot  biztonsági  kockázati  tényezőként  értékeli,  és  tart  attól,

hogy  ha  következmények  nélkül  lehetne  felvenni  a  magyar  állampolgárságot,  a

nagyszámú  magyar  lakossággal  rendelkező  területeken,  például  a  Csallóközben

rengetegen megtennék ezt, s ez veszélyeztethetné az ország területi integritását.69 Ezt

támasztja  alá,  hogy  a  szlovák  kormányfő,  Robert  Fico  a  magyar  törvénnyel

kapcsolatban több nyilatkozatában is utalt rá, hogy az komoly biztonsági kockázatot

jelent Szlovákiának.70

A statisztikák szerint a kedvezményes honosítás lehetőségével a szlovákiai

magyarok közül kevesen éltek, ám ez első sorban nem annak köszönhető, hogy nem

kívánják felvenni a magyar állampolgárságot, inkább azzal indokolhatjuk, hogy nem

67 A Szlovák Nemzeti  Tanács 2010.  május  25-i  határozata a  Magyar Országgyűlés  által  tárgyalt
állampolgársági törvény módosításáról.
68 E  jogi  dokumentumok  részletesebb  elemzését  lásd:  Juhász Hajnalka:  Kettős  vagy  többes
állampolgárság  a bolzanói  ajánlások és  a  ljubljanai  irányelvek  tükrében.  Iustum Aequum Salutare
2013. 2. sz. 169−173. o.
69 Borovanová, Monika: Diskurzívna analýza slovensko-maďarského sporu o dvojité občianstvo: 
Aký význam má občianstvo na  Slovensku?, 2012, Brünn. (A szlovák-magyar kettős 
állampolgársággal kapcsolatos vita elemzése: milyen jelentőséggel bír az állampolgárság 
Szlovákiában?) - https://is.muni.cz/th/385078/fss_m/DP_Borovanova.txt, utoljára letöltve: 2016. 5. 
26.
70 http://ujszo.com/online/kozelet/2010/05/13/fico-biztonsagi-kockazatot-jelent-a-kettos-
allampolgarsag, utoljára letöltve: 2016. 5. 26.
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szeretnék  elveszíteni  állandó  lakhelyük  szerinti  állampolgárságukat.  A felvidéki

magyarok számára tehát nem áll rendelkezésre az a lehetőség, amely az erdélyi, a

vajdasági,  és többé-kevésbé a  kárpát-aljai  magyarok számára adott:  nem lehetnek

kettős állampolgárok. A pozsonyi belügyminisztérium fent tárgyalt rendelete, amely

a szlovák állampolgársági törvény szabályozását volt hivatott enyhíteni, a magyarok

szempontjából nem hozott pozitív változást, sőt, azt érte el, hogy most már szinte

egyedül  ők  azok,  akiket  az  állampolgársági  törvény  hátrányosan  érint,  hiszen

általában nem rendelkeznek állandó magyarországi lakhellyel. Az egyik fél számára

sem kérdés, hogy a helyzet megoldást igényel, a probléma azonban öt éve fennáll, és

mindeddig  nem  álltak  elő  olyan  javaslattal,  amely  a  magyar  állampolgárságot

felvenni kívánó szlovákiai magyarok számára előrelépést jelentene.

2. Vajdaság és Kárpátalja

E két  régió  együttes  tárgyalását  az  indokolja,  hogy Szerbia,  illetve  Ukrajna  nem

tagjai  az  Európai  Uniónak,  így  a  helyiek  számára  nem  csupán  a  nemzeti

összetartozás, hanem az uniós állampolgárság megszerzése is kecsegtető perspektíva

a magyar útlevél megszerzésekor. Az uniós tagállamokban a magyar állampolgárság

felvételét valóban nem indokolhatja más, mint a nemzeti összetartozás ápolása, az

anyaországgal való kapcsolatok erősítése. Kárpátalján és Vajdaságban ugyanakkor a

magyar  állampolgárságot  szerző személyek új  útlevelük megszerzésével  szabadon

mozoghatnak  a  schengeni  övezetben,  akadálytalanul  távozhatnak  a  kedvezőbb

megélhetési  lehetőségeket  ígérő  nyugati  tagországokba.  E  jelenség  tudományos

igényű  feldolgozása  még  várat  magára,  jelenléte  nem  kérdés,  mértéke  azonban

erősen vitatott.  A magyar állampolgárság elvándorlási  célból történő megszerzését

erősíti,  hogy  a  kedvezőtlen  politikai  és  megélhetési  körülmények  miatt  nagy  az

elvándorlási  hajlandóság  Vajdaságból  és  Kárpátaljáról.  Szerbiában  a  délszláv

háborúk óta gyakorlatilag folyamatos a gazdasági válság, míg Ukrajnában a rossz

kereseti lehetőségek mellé katonai fenyegetés is társul. Az ott élőknek nemzetiségtől

függetlenül  attól  kell  tartaniuk,  hogy  besorozzák,  és  a  frontra  vezénylik  őket.

Egyrészről  számos határon túli  magyar  szerzett  állampolgárságot  e  két  területről,

erősítve ezzel a nemzeti közösség megtartó erejét és kapcsolatát az anyaországgal.

Másrészről  több  forrás  utal  arra,  hogy  gyakran  olyanok  is  magyar  papírokhoz

jutottak, akik helyben korábban felléptek a magyar kisebbség azonosság tudatával

16



szemben.71 Az  ilyen  jellegű  visszaélések  számát  és  jelentőségét  nehéz  lenne

objektíven  felbecsülni.  Baloldali  forrásokhoz  köthető  beszámolók  szerint  egész

iparág épült  az állampolgárság árusítására,  sokan gazdagodtak meg az üzletből,  a

visszaéléssel  állampolgársághoz  jutók  száma jelentős.72 Ezen  álláspont  képviselői

szerint a hamisítás útján, magyar gyökerek nélkül magyar papírhoz jutók között az

ukrán mellett nagyszámú orosz állampolgárságú személy is található, akik politikai

okokból vagy az uniós állampolgárság reményében honosíttatták magukat.73 Ezzel

szemben a kormányzati nyilatkozatok alapján a magyar hatóságok urai a helyzetnek,

a valódi magyar azonosságtudattal nem rendelkező állampolgárságot szerzők száma

csekély.  Az  egyszerűsített  honosítás  egy  páratlanul  sikeres,  elgáncsolhatatlan

folyamat.74 Egy bizonyos: főként Ukrajnában és Szerbiában a nemzetegyesítés célja

mellett  gazdasági  megfontolások  is  szerepet  játszottak  a  magyar  állampolgárság

iránti érdeklődésben. E jelenség tudományos vizsgálata segítene megvilágítani annak

természetét, valamint valódi nagyságrendjét.

Rátérve  Kárpátalja  és  Vajdaság  eltérő  sajátosságaira,  Ukrajnában  a

kárpátaljai  magyarok  jelentős  része  élt  a  magyar  állampolgárság  megszerzésének

könnyített lehetőségével, az utolsó ismert adatok szerint a kérelmezők mintegy 14

százaléka került ki ebből a térségből.75 Ukrajna hivatalosan tiltja, de legalábbis nem

ismeri el a kettős állampolgárságot,76 sőt további szigorításokat is tervez,77 ezek az

intézkedések  azonban  elsősorban  nem  a  magyar,  hanem  a  kelet-ukrajnai  orosz

kisebbség ellen irányulnak. A valóságban az ukrán alkotmány78 és állampolgársági

71 Sarnyai Gábor: Szerbiában nagyon népszerű lett a magyar nyelv. 2015.03.17.
http://mno.hu/hatarontul/szerbiaban-nagyon-nepszeru-lett-a-magyar-nyelv-1277044, utoljára letöltve: 
2016.02.27.
72 Szalai Bálint: Ma is jönnek a hamisított magyarok. 
index.hu/gazdasag/2014/09/17/ma_is_jonnek_a_hamisitott_magyarok, utoljára letöltve: 2016.02.27.
73 Magyar útlevél magyartudás nélkül. 
nol.hu/kulfold/20130919-utlevel_magyartudas_nelkul-1413907, utoljára letöltve: 2016.02.27.
74 750 ezer állampolgársági kérelem, 700 ezer eskütétel.
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/750-ezer-allampolgarsagi-kerelem-700-
ezer-eskutetel, utoljára letöltve: 2016.02.27.
75 Statisztikák:
http://www.bmbah.hu/index.php?
option=com_k2&view=item&layout=item&id=177&Itemid=1232&lang=hu, utoljára letöltve: 
2016.02.27.
76 Kettős állampolgárság a környező országokban – Néhol szankcionálják, máshol engedik – Jogi 
gyakorlatok. 
www.jogiforum.hu/hirek/33068, utoljára letöltve: 2016.02.27.
77 Ukrajna üldözni fogja a kettős állampolgárokat.
http://www.origo.hu/nagyvilag/20150105-ukrajna-uldozni-fogja-a-kettos-allampolgarokat.html  
(2016.02.27.)
78 Ukrajna Alkotmányának 4. cikke
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törvény79 alapján  hivatalosan  csak egyes  vagy egyetlen  állampolgárság  létezik  az

országban, e kitétel  értelmezése azonban korán sem egyértelmű. A valóságban az

ukrán hatóságok nem ellenőrzik, hogy az ország állampolgárai rendelkeznek e más

ország állampolgárságával,  így  a  kárpátaljai  magyar  közösség tagjainak nem kell

tartania ukrán állampolgárságának elvesztésétől.  Ez viszont nem mentesíti  a helyi

magyarokat a katonai szolgálat  kötelezettsége alól,  így a kelet-ukrajnai konfliktus

lezárásáig továbbra is várható az erőteljes érdeklődés észak-keleti szomszédainknál.

További szempont, hogy Ukrajnában bizonyos ingatlanok tulajdonjogát csak ukrán

állampolgárok  szerezhetik  meg,  illetve  birtokolhatják,  így  az  állampolgárság

esetleges elvesztése tulajdonjogi következményekkel is járhat.

Szerbia nem gördített akadályt a magyar kisebbség kettős állampolgársága

elé, az ottani politika is támogatja a határon túli szerbek többes állampolgárságát.80 A

délszláv  országok  Montenegró  kivételével  a  90-es  évek  háborúit  követően

megegyeztek  a  kettős  állampolgárság  jogintézményéről,  így  ez  a  megoldás

egyáltalán nem idegen az ottani politikai kultúrától.81 Egy másik sajátos jelenség a

magyar  nyelv  felértékelődése  a  vajdasági  szerbek  körében.  Mivel  Kárpátaljához

hasonlóan a régió 1918-at követően a II. világháború éveiben is Magyarországhoz

tartozott,  így a  helyiek  többségének csupán magyar  nyelvtudását  kell  igazolnia  a

magyar  állampolgárság  megszerzéséhez.  Ennek  köszönhetően  megszaporodtak

Belgrádban  és  a  Vajdaságban  a  magyar  nyelvet  oktató  nyelviskolák,  internetes

felületek is létesültek e célból.82 E tendencia a helyiek számára is nyilvánvaló, ott élő

magyarok csak szerbül beszélő kérelmezőkről számoltak be, míg az állami televízió

kabaréműsort  közölt  a  magyar  nyelv  térnyeréséről.  Szabadkai  fényképészek  arról

adtak hírt, hogy gyakran érkeznek hozzájuk szerbül beszélő ügyfelek, hogy a magyar

útlevél megszerzése érdekében álljanak a lencsék elé.  Az egyszerűsített  honosítás

ezzel  együtt  nagy  sikertörténet  a  vajdasági  magyar  közösség  számára  is,  többek

79 A 2001-es ukrán állampolgársági törvény 2. cikke
80 Szerb állampolgársági törvény, kihirdetésre került a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének
135/2004. számában
81 Makk János: A kettős állampolgárság intézménye Közép- és Délkelet-Európában. In: International
Questions. Budapest 2013.
http://iq.ppke.hu/2013/06/a-kettos-allampolgarsag-intezmenye-kozep-es-delkelet-europaban/, utoljára 
letöltve: 2016.02.27.
82 Sarnyai i. m.
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között Hódmezővásárhelyen83 és Szekszárdon84 több ünnepélyes együttes eskütételre

is sor került. 

3. Románia, Székelyföld

Románia  álláspontja  rendkívül  fontos  volt  az  egyszerűsített  honosítás  bevezetése

idején, hiszen ebben az országban él a legnagyobb lélekszámú magyar kisebbség, így

az ottani politika reakciója alapvetően befolyásolta az intézkedés várható sikerét. A

román logika e tekintetben nem áll túl messze a jelenlegi magyar megközelítéstől,

mivel  Románia  a  II.  világháborút  követően  elveszítette  a  két  világháború  közti

területéből  Bukovinát,  Besszarábiát  és  Dél-Dobrudzsát,  e  területek  román

lakosságával  együtt.  E  nemzetrészek  integrálása  ugyanúgy  része  volt  a  román

politikai  párbeszédnek,  mint  idehaza  a  határon  túli  magyarok  helyzete.85 Míg

Szlovákia  kapcsán  a  kedvezőtlen  időzítésről  beszélhetünk,  itt  szerencsés

egybeesésnek  tekinthető,  hogy  az  1991-es  román  állampolgársági  törvény86

módosítására éppen röviddel a magyarországi döntést megelőzően, 2010 áprilisában

került sor. A módosítás lehetővé tette azok román állampolgárságának visszaállítását,

illetve  elismerését,  akik  bizonyították,  hogy  ők maguk  vagy  felmenőik  korábban

román  állampolgárok  voltak  és  1945-ben  akaratuk  ellenére  veszítették  el  román

állampolgárságukat.87 Ennek  köszönhetően  főleg  Moldovában  szereztek

többszázezren román útlevelet, ezzel egyben uniós állampolgárságot. Sokan közülük

hamarosan  távoztak  is  Nyugat-Európába.  Ebben  a  helyzetben  a  román  fél  nem

támaszthatott kifogást a magyar módosítással szemben, kisebb nézeteltérés csupán

azzal kapcsolatban merült fel, hogy míg a román törvény az állampolgárság egykori

meglétének bizonyítását, a magyar csak valószínűsítését követeli meg.

Emellett a román nemzettudatnak a XIX. század óta mindig is fontos része

volt  valamennyi  román  egyesítésének  gondolata,  Románia  alkotmányos

83 350 állampolgársági eskü Szent István napján Vásárhelyen. 
szegedma.hu/cimke/magyar-allampolgarsag , utoljára letöltve: 2016.02.27.
84 Kétszázötvenen tettek állampolgársági esküt Szekszárdon.
http://www.szekelyhon.ro/vilag/ketszazotvenen-tettek-allampolgarsagi-eskut-szekszardon, utoljára 
letöltve: 2016.02.27.
85 Az állampolgárság kérdésköre Romániában.
http://www.kronika.ro/jog-asz/az_allampolgarsag_kerdeskore_romaniaban/print, utoljára letöltve: 
2016.02.27.
86 1991. évi 21. törvény
87 Zsár Virág: Moldova esete az Európai Unióval.
http://kitekinto.hu/karpat-
medence/2010/07/23/moldova_esete_az_europai_unioval/#.VtNNKEA0aSo, utoljára letöltve: 
2016.02.27.
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kötelezettségéből  eredően88 felelősséggel  tartozik  a  Balkánon,  Moldovában,

Ukrajnában, valamint Nyugat-Európában szórványban élő románok sorsa iránt.89

Ezek  tükrében,  különösen  a  2010.  évi  sajátos  politikai  körülményeket

tekintve érthető, hogy a román politikusok nem gördítettek érdemi akadályt az ottani

magyar  kisebbség  kettős  állampolgársága  elé.  A román  és  a  magyar  álláspont

kölcsönösen  hatott  egymásra,  mint  ez  a  politikusok  nyilatkozataiból  is  kitűnik.

Semjén  Zsolt  nemzetpolitikáért  felelős  miniszterelnök-helyettes  parlamenti

beszédében utalt  arra,  hogy a  román egyszerűsített  honosítási  törekvések mintául

szolgáltak a magyar politika számára is.90 Ugyanakkor a magyar szabályozás logikája

befolyásolta a román gondolkodást is e kérdésről.

Az egyszerűsített honosítást kérelmezők túlnyomó része Romániából, ezen

belül Székelyföldről került ki. Az utolsó elérhető statisztikai adatok szerint az összes

kérelem mintegy kétharmada Erdélyből érkezett. A legtöbb kérelmet a székelyföldi

külképviseleteken regisztrálták, de népszerű volt a kedvezményes honosítás Szatmár

megyében  is.  Az  állampolgárság  kérelmezését  megkönnyítette,  hogy  a  romániai

magyar külképviseletek kihelyezett konzuli napokon az érintettek lakóhelyéhez közel

fogadják az ügyfeleket, az eljárás költségeit pedig immár az Eurotrans Alapítvány

finanszírozza.91 Ezen tényezőknek köszönhetően annak ellenére,  hogy Románia is

uniós  tagállam,  a  legnépesebb  határon  túli  magyar  közösség  számos  tagja  élt  az

egyszerűsített  honosítás  lehetőségével,  a  román  politika  pedig  saját  céljaira  is

figyelemmel nem hátráltatta a folyamatot.92

4. Ausztria, Horvátország, Szlovénia

E három országot közösen tárgyaljuk, mivel az ott élő magyar közösség létszáma

csekélyebb, az egyszerűsített honosítás ellentéteket ezen országokkal nem generált.

88 Románia Alkotmányának 7. cikke
89 Kántor Zoltán: Románia és a határain kívül élő románok.
kisebbsegkutato.tk.mta.hu/kettosallampolgarsag/tanulmanyok/tan_23.html, utoljára letöltve: 
2016.02.28.
90 Semjén: 750 ezer állampolgársági kérelem, 700 ezer eskütétel.
szegedma.hu/cimke/magyar-allampolgarsag, , utoljára letöltve: 2016.02.27.
91 Ingyenes egyszerű honosítás. Erdélyi Magyar Televízió.
www.erdely.tv/hirek/ingyenes-egyszerusitett-honositas, utoljára letöltve: 2016.02.28.
92 Székely István Gergő: Politika Erdélyben.
http://arsboni.blog.hu/2014/09/18/politika_erdelyben#more6708331, utoljára letöltve: 2016.02.27.
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Ausztriában sincs mód főszabályként más ország állampolgárságának felvételére,93

Ausztria csupán a dél-tiroli  és a romániai német nyelvű közösség tagjai  esetében

enged kivételt.

Az  egyszerűsített  honosítás  nem  okozott  olyan  feszültségeket,  mint

Szlovákia  vagy  akár  Ukrajna  esetében.  Ez  a  jelenség  több  szemponttal

magyarázható.  Az  ausztriai  magyar  kisebbség  viszonylag  csekélyebb  lélekszámú,

nem válhat  tényezővé a  helyi  politikai  vitákban.  Az ausztriai  magyarok sohasem

kerültek  szembe  az  osztrák  állammal,  a  helyi  hatóságok  nem alkalmaztak  velük

szemben  jogfosztó  intézkedéseket,  nem  léptek  fel  ellenségesen  a  helyi  magyar

lakossággal szemben. Sőt, az 1956-ban ide érkezett magyar menekültek kifejezetten

barátságos fogadtatásra találtak, támogatásukra jelentős erőfeszítéseket tett az osztrák

társadalom.94

Az ausztriai magyarság két csoportra osztható. Egyrészt Burgenland határ

menti falvaiban jelen van az őshonos magyar népesség, mely a trianoni békerendszer

következtében  került  Ausztriához.  Másrészt  főleg  Bécsben  élnek  az  emigráns

magyarok  leszármazottai,  legnagyobb  részt  az  1956-os  eseményeket  követően

nyugatra távozók és utódaik. Figyelembe véve azt, hogy Ausztriában a kisebbségi

jogok  kétségtelenül  megfelelően  érvényesülnek,  továbbá  a  gazdasági  helyzetet

tekintve Magyarország nem lehet vonzó célpont, az egyszerűsített honosítás kizárása

nem merült fel problémaként az ausztriai magyar közösség vonatkozásában.

Horvátországgal  kapcsolatban  ismét  a  kettős,  ill.  többes  állampolgárság

délszláv  háborút  követő  rendezéséről  kell  megemlékeznünk.  Bosznia-

Hercegovinában többszázezer horvát állampolgár él, ráadásul a magyar-horvát határ

mentén,  valamint  a  nagyvárosokban  élő  csekély  számú  magyar  közösség  kettős

állampolgársága nem válhatott politikai tényezővé.95 Hasonló a helyzet Szlovéniában

is,  ahol  szintén  általánosan  elismert  a  többes  állampolgárság,  az  egyszerűsített

honosítás pedig csak keveseket érintett.96

93 1985-ös osztrák állampolgársági törvény 26. cikke
94 Ganczer Mónika: A határon túli magyarok kettős állampolgárságának nemzetközi jogi és belső
jogi aspektusai: a kollektív elvesztéstől a könnyített megszerzésig.  Jog, állam, politika 2011. 3. sz.
45−61. o.

95 Kettős  állampolgárság  a  környező  országokban  -  Néhol  szankcionálják,
máshol engedik - Jogi gyakorlatok. 
www.jogiforum.hu/hirek/33068, utoljára letöltve: 2016.02.27.
96 A kettős állampolgárságról. Adatok, állásfoglalások, elemzések.
www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/allampolg_kornyezoorsz.html, utoljára letöltve: 2016.02.27.
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5. Magyarországi reakciók

Érdemes néhány szóban kitérni arra is, hogyan fogadta az egyszerűsített honosítás

bevezetését és kiteljesedését az anyaországi magyarság. Egyrészről a 2004. december

5-ei eredménytelen népszavazást követően a hazai közvélemény szinte egyhangúan

támogatta  a  kettős  állampolgárság  intézményesítését  a  határon  túli  magyarok

számára,  a  kérdésben  politikai  konszenzus  is  kialakult,97 így  a  2010-es

törvénymódosítást  szinte  teljes  körű  támogatás  kísérte.  E  széleskörű  egyetértés

kialakulását segítette,  hogy szinte minden magyar családban kimutathatók határon

túli  kötelékek.  Nagy  érdeklődés  övezte  a  határon  túli  magyarok  állampolgársági

eskütételeiről,  az  „új  állampolgárok”  egyre  gyarapodó  számáról  érkező  híreket.

Ugyanakkor  aggályok már  akkor  is  megfogalmazódtak  és  ezek továbbra  is  jelen

vannak a szakmai vitákban és a közgondolkodásban egyaránt. Szakmai szempontból

a legfontosabb kérdés a választójog problémaköre, mivel a határon túli magyarok

pártlistákra  leadhatják  voksaikat  az  országgyűlési  képviselők  magyarországi

általános választásán.  E megoldás egyáltalán nem példanélküli,  mégis felvetheti  a

választási  alapelvek  sérelmének,  valamint  az  eredmények  befolyásolásának

lehetőségét. Emellett kérdésként merült fel az is, hogy magyarországi lakhely híján

lehet-e kellően erős kapcsolat az érintett választópolgár és az anyaország között a

megalapozott  választási  részvételhez.  A  másik  oldalról  nézve  a  kérdést  a

nemzetegyesítő  törekvés  csak  akkor  valósulhat  meg  igazán,  ha  az  egyszerűsített

honosításnak  köszönhetően  magyar  állampolgárságot  szerzők  teljes  jogú  tagjává

válnak a politikai közösségnek, Magyarország Országgyűlése nem csupán az ország

határain belül élő, hanem a teljes magyarság képviselőjévé válik. Szintén gyakran

merülnek  fel  az  állampolgárság  kiterjesztésének  gazdasági,  társadalmi

következményei,  az  ilyen  típusú  fenntartásokat  még  a  2004-es  népszavazási

kampány idején Szalma József összegezte, az érvrendszer azóta sem sokat változott e

téren.98 Tény, hogy öt évvel az egyszerűsített honosítást követően, jócskán túllépve a

700 000 benyújtott kérelmen, értékes információkkal szolgálhatna egy olyan kutatás,

mely az egyszerűsített honosítás társadalmi, gazdasági hatását helyezné előtérbe. A

magyar  társadalom  természetesen  értesült  a  visszaélésekről  is,  ezek  negatív

vízhangja  sem maradt  el.  Összességében azonban tekintettel  az  ismert  történelmi

97 Az egyszerűsített honosításról szóló törvénymódosítást 344 igen szavazattal fogadta el az 
Országgyűlés.
http://index.hu/belfold/2011/05/29/lett_lett_lett/, utoljára letöltve: 2016.02.28.
98 Szalma József: Európa és a kettős állampolgárság. Létünk  2014. 2. sz. 6−16. o.
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körülményekre, a 2004. december 5-ei népszavazásra valamint az anyaországi és a

határon  túli  nemzetrészek  sokrétű  kapcsolatára,  az  egyszerűsített  honosítás

társadalmi támogatottsága mindvégig töretlen maradt.

Összegzés

E gyors és átfogó pillantás csak néhány, kiemelkedően fontos aspektusát tárhatta fel

az egyszerűsített honosítás első öt évének, határainkon túli és hazai fogadtatásának.

Az  állampolgársági  törvény  2010-es  módosítása  rendkívül  fontos  lépés  volt  a

nemzetpolitika új jogi kereteinek megteremtése irányába, történelmi esélyt nyitott a

kulturális  és  közjogi  nemzetegyesítés,  a  kulturális  nemzetrészek  erősebb

integrációjára a magyar nemzeti közösségbe.99 Ezen intézkedés olyan perspektívákat

nyitott a magyar nemzeti közösség számára, melyeket a maguk teljességében csak az

elkövetkező  évtizedek  mutatnak  majd  meg.  Ugyanakkor  a  részben  kedvezőtlen

időzítés, valamint rossz történelmi beidegződések következtében néhány szomszédos

ország,  első  sorban  Szlovákia  jogi  ellenlépéseket  foganatosított.  Összességében

kétségtelen,  hogy  az  egyszerűsített  honosítás  bevezetése  konfliktusokkal  járt  és

visszaélésekhez  is  vezetett,  ugyanakkor  valószínűleg  -  nem  csak  Magyarország

számára  -  a  legalkalmasabb  jogi  eszköz  arra,  hogy  a  különböző  nemzetrészek

határokon átívelő egyesítését megvalósítsa.

A  körkép  alapján  a  szomszédos  országok  között  két  szempont  alapján

érdemes különbséget tennünk. Az európai összehasonlításból azt is láthattuk, hogy e

megosztottság  egy  átfogó  európai  vitakérdés  tükrében  értelmezhető  csak

megfelelően.  Egyrészt,  hogy  elismerik-e  a  kettős  vagy  többes  állampolgárság

jogintézményét,  másrészt,  hogy  tagjai-e  az  Európai  Uniónak.100 Az  egyszerűsített

honosítás fogadtatása, illetve a kérelmezők száma jórészt e két tényezőtől függ. Ahol

a kettős állampolgársággal szemben toleráns volt a helyi politika illetve társadalom,

ott sokan döntöttek a kérelem benyújtása mellett, ünnepélyes eskütételek egész sora

jelezte a nemzetegyesítő törekvés eredményességét.101 Ugyanakkor azon szomszédos

99 Kántor Zoltán: The Concept of Nation in the Central and East European „Status Law”, In: Osamu
Ieda (szerk.): Beyond Sovereignty: From Status Law to Transnational Citizenship? Slavic Research
Center, Hokkaido University, Sapporo 2006. 37-51. o.
100 Jakab András − Szilágyi Emese: Sarkalatos törvények a magyar jogrendben. 13. o.
jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2015_32_Jakab.pdf, utoljára letöltve: 2016.02.27.
101 Állampolgársági eskü Terézvárosban. 
www.terezvaros.hu/news_details/147/...esku-a-terezvarosban/0/, utoljára letöltve: 2016.02.27.
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országokban, melyek nem tagjai az Európai Uniónak, az összetartozás szempontja

mellett az egyszerűsített honosítás kapcsán anyagi megfontolások is felmerültek.102 

Célunk elsősorban a hiánypótlás és a figyelemfelhívás volt. A kezdeti élénk

érdeklődést  követően  alig  foglalkozott  a  magyar  tudományos  közvélemény  az

egyszerűsített  honosítás  kérdéseivel  az elmúlt  években.  Álláspontunk szerint  több

mint öt évvel az intézkedés bevezetését követően időszerű lenne átfogó elemzések

segítségével  mélyebben  feltárni  az  egyszerűsített  honosítás  kezdeti  időszakának

hatásait  és  következményeit.  Jelen  cikkben  az  eddigi  tapasztalatok  feldolgozása

mellett  néhány  olyan  aspektus  azonosítására  szorítkozhattunk,  melyek  alapos

vizsgálata  különösen  hasznos  lehet  a  tisztánlátás  érdekében.  Keveset  tudunk  az

egyszerűsített  honosítás  határon  túli  magyar  közösségekre  gyakorolt  hatásáról,  a

kapcsolódó jogszerűtlen tevékenységekről, a szélesebb körű társadalmi és gazdasági

következményekről, de arról is, hogy más európai állampolgársági szabályozásokban

milyen, az egyszerűsített honosítással párhuzamba állítható elemeket találhatunk. Az

elvontabbnak látszó felvetések mellett nem veszíthetjük szem elől azt sem, hogy a

szlovák  állampolgárságukat  elveszítő  felvidéki  magyarok  helyzete  a  mai  napig

megoldatlan, de rendezetlen az egyszerűsített honosítás fogadtatása Ukrajnában is. 

Összességében a legfontosabb, hogy ismét átfogó és mélyreható szakmai és

politikai diskurzus bontakozzon ki az egyszerűsített honosítás első öt évéről, a még

nyitott kérdések megoldásának lehetőségeiről. Jelen cikk szerény hozzájárulás ehhez

a folyamathoz.

102 Kis Gergő Gábor: Adják-veszik a magyar állampolgárságot Szerbiában. Dél-magyarország
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/adjak-
veszik_a_magyar_allampolgarsagot_szerbiaban/2350791/, utoljára letöltve: 2016.02.27.
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