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Az Országgyűlcsrő l száló 2012 . 611 XXXVtörvéпy 42. § (8) bekezdésében foglalta%alapján
írásbeli választ igéпylö, „Milyen konkrét lépésсket és intézkedGSeket tсtt а Kormárгy ах с lrrгült
3, 5 évben а fеlэ`idékí magyсг r-ok kettős ál/arэгpolge.ít`sczgáncrk теgаdcísu ügyёben, arní nern
сгсdтётruе .̂- i а rзragуаr /rlizössé~,>еk /'el-, ilk tз ,e Ьeúldoгását а s^,^ lo~ 'аk rгнаnгpalgúr.гcгgí tör>>ётr y
е1kе jzében? "cínt ű , К113361 . szánзи írásbeli kérdésérс az alábbi tájékoztatást adom .

А nia g,yar állampolgárság minden пзаууаг sхám.ára elérhetiтуе téte]е а 2010-es
tö rуéгз yтuódosítás révén а koi-гзlányzatí ciklus egyí.k1вgfontosabb егедmйпуе. Enгzek réиén
tudtuk begyógyítani а 2004 . deeember 5-i népszavazáa sébeít, és sikerút mutatja тауа az а
нéпу ís, hogy а honosítási fо lуатан 2011 . jапиат 1 jei zndulásaután alig hárоm °ччc1, 2013 ,
december 5-én 8ö̂ te Csaba .fегепсев szerzetes szernéiyеЬеи ах 500 000 . hontэsitott külhoni
magyar tettc Iе az állampolgársági eskű t.

А пзаууаг állampolgársági tönény végreliajtá,sa а legnagyobb gondot Sгlачáкг áЬап оkozza,
mert а pozsonyi kormányzat bi г toиsági kockázatként kсzelí а kettős állampolgárságot . А
rntэdosított szlovák állampolgársági tűrvény нднаlуlза lереве óta mintegy 670-en veszítették eI
szlоvák állampolgárságukat, közülük 46 -ап а m4yar felvételi гníatt, а többség viszвnt cse1,
зетен , osztrák уаgу amerikai állапзро]gáxrá чаlава okán . А sгlóvák szabályozás amellett,
hagy megfélemlítően hat а szlnцákiai magyar lcpzösségre, a2akаt а szlovákokat is bünteti ,
aktk külfёldr@ k51toztek .

Európában nincs egységes szabályozás az állampоlфs4оt i lletően, az РU is tagállaiз~ z
kоmpetenс iaként kezeli а kérdést . 2013 júniusában az Embвrii Тogоk Európai Bírásága (EJEB )
dёnfést ha/ott két szlovákiai magyar beadványának iщуёьеа, аkiket а magyar állampolgársál;
felvétele miatt fosztottak mtg szl оvák á llampolgárságuktól. А dlntés értelmében beаdványuk
az ЮЕВ kritéritiünai а lаnjаn nem Ьefо gadható, tehát magát а jrз~gsértést zle~n is vizsgálta а
Bíróság, Az Európai Parlament Petíciós I3izо ttsá ,knаk kollégiuma (PETI) 2013, október 17-i
ülésén ,jaj аsolta а szlovákiai állampolgársági törvénnyel kapcscз~íаtos magyar ьсаdчапу
lezárását . A magyar EI'-1 4-у iselfik az eljárás fel ц̂ rtását sürg еtik.



А többes identitás természetes európai jel спség, az erre épülő többes állampolgárság egyre
el 'оgadottatb Európában, az ezt elutasító szlovák törvény pe d ig szemЬernegy а tendепciákkal .
Megbyőződésüпk, hogy а többes állampolgárság étfalában kedvez ő hatású, es azonos;
szövetségesi és integrációs rendszerhez tartozó, szélesk ёг~ йе 11 сgyüttmiíködő szomszédos
állasnak esetében, ahol аz érintettеk mindkét állambolgárságukhoz еgyaráiLt ragaszkodnak,
bitfansági kockázatokról s еmmiképp еn sem beszélhetйтс . А közeljövőben várható a szlovák
állampolgársági törvény isrnétslt rnódositása, illatие а szlovák Alkatпзапуьíróság i s
bejelentette, 1iogy várhatóan 2014. január 22-én nyiivánоsságra hozza döntését az
а 11аiлpilgársági tőrvénnyel kapcsс latо sап 2011-ben beadott kérvény ügyéЬеn . Vélelmezhető ,
hogy a törvé пytzоdasitás, illetve az alktз tmáпyЬ íroság döntés nagy valószíийséggcl azért
1húródatt évekig, mert а szlovák fél olyan rrхеgoldást keresett, amely továbbra is
megakadálуоzzа а szlovákíni magyarak számára а ínagyar állaтпpаl цагság felvételét, míg а
küif51<1ге költözött szlovákok srá iга , például ottani, lakhelyükre 1livatkazással, lehetővé
tenné az adott állampolgárság felvctelét úgy, hogy mellette a. szlovákit is г~nсgtarthassák. Az
állampо lgársági jcgпаk ilyen felfogása ellentétben á 11 а szerződések lo ;ikdjával, hiszen éppen
azokat fоsztják (fasг~taпаk) meg szlovák állarnpalgárságuktё l, akik а lеgtгёbb szállal kölőcínek
az оrszághоz és akik аz állampolgагságкól sеrn akarnának Iond аni .

А két külügyг~ninisztérivaгг szakértő i az állampolgárság kércléséЬen im т ёх nagy foгйпlоьan
tárgyа ltаk, lеgutbЬb 2013. пovembе r 19-éd. Е уе1оre áthда11iаtаtlал , az álláspontоk közötti
különbség поhа~ а magyar féI rámutatott például а szlovák eljárás garanciális szabályainak
azon hiаnyоsságára, mеlynek értelmében más állam állampolgárságának megszerzésének
puszta vélelmezése esetén is törlik аz illető t а szlovák аiiаш olgárоk körеЬоI

A fentiekbő l kiviláglik, hagy а legfőbb proЫёта Szlovákia részéről továbbra is az irracionális
félе]em а magyar közösség identitásának еrősbdésétől . . Enпе1-ellenére щagуar részrő l tovább
fоlуtatjuk а bizalomépítésre irányuló törekvéseinkét egyrészt a két állam, másrészt pedig :
Szlovákia és az ott élő m аgуаг közösség között, annak érdekében, rogy minél hamarabb ők is
szabadon felvehess& а magyar állarnpalgárságot, amennyiben . azt igénylik

Budapest, 2013, december „

Űdvöz lettеl:

2


	page 1
	page 2

