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Napirendi javaslat

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/29. szám)
(Dr. Orbán Viktor (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), dr. Kövér László,
Németh Zsolt és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság alelnöke

Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Bohács Zsolt (Fidesz)
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz)
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)
Dr. Molnár Attila (Fidesz)
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)
Dr. Szakács Imre (Fidesz)
Dr. Vas Imre (Fidesz)
Dr. Salamon László (KDNP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Dr. Schiffer András (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Balsai István (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Dorkota Lajos (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz)
Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Horváth Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) dr. Molnár Attilának (Fidesz)
Kozma Péter (Fidesz) dr. Bohács Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Vinnai Győző (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)
Dr. Vitányi István (Fidesz) dr. Szakács Imrének (Fidesz)
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Mátrai Mártának (Fidesz)
Murányi Levente (Jobbik) dr. Gyüre Csabának (Jobbik)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretnék mindenkit tájékoztatni róla, hogy elnök
úr házbizottsági ülésen ül, és később érkezik a bizottsági ülésre, addig kérte, hogy én
vezessem az ülést, alelnök úrral ebben meg is állapodtunk. Köszönöm szépen.

Mindenkit tisztelettel köszöntök. A bizottsági ülést megnyitom, és a helyettesítési
rendről akkor néhány szót: Gyüre Csaba alelnök úr Murányi Levente képviselő urat
helyettesíti, jómagam értelemszerűen Balsai István elnök urat. Répássy Róbert képviselő úr
Dorkota Lajost helyettesíti, Horváth Zsolt képviselő úr Kerényi Jánost helyettesíti, Mátrai
Márta Rubovszky György urat helyettesíti, Szakács Imre Vitányi képviselő urat helyettesíti.
Szerintem a határozatképességet meg is állapítjuk. A napirendi előterjesztéshez kérdezem,
hogy van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor kérdezem, hogy ki az, aki
elfogadja a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság jelen lévő tagjai
egyhangúlag elfogadták a napirendi előterjesztést, mely szerint egy napirendi pontot
tárgyalunk, a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását, illetve az ahhoz benyújtott
módosító indítványokat.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló
T/29. számú törvényjavaslat
A módosító javaslatok megvitatása

Itt a bizottsági ülést megelőzően Gaudi képviselő úrnak volt egy olyan kérése, hogy
miután neki egy másik bizottsági ülésre is el kell mennie, ezért a 2., a 10. és a 11. számú
módosító javaslatot együtt tárgyaljuk meg, és ezzel kezdjük, cserébe azt ígérte - talán
informálisan ezt elmondhatom -, hogy röviden fogja indokolni. (Derültség.)

De mielőtt ezt megteszi, kérdezem az előterjesztő képviseletében Répássy Róbertet,
hogy a 2., a 10. és a 11. számú módosító indítványt támogatja-e az előterjesztő.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, nem támogatjuk. Bár ezek nem
összefüggő módosító indítványok, tehát külön-külön érdemes megtárgyalni, de nem
támogatjuk a módosító indítványokat. Mivel Gaudi képviselő úr úgyis megkérdezi, hogy
miért nem, ezért ha megengedik, akkor a 2-es ajánlási pont alatt lévő módosító indítvány
esetén szerintünk ez olyan mértékű kiterjesztését jelentheti ez a megfogalmazás az
állampolgárság megadásának, olyan mértékű személyi körre vonatkozhat, amely a
törvényjavaslat benyújtóinak a céljával egyáltalán nincs összhangban. Gondoljanak bele, hogy
az, aki román állampolgárként valószínűsíti a magyar nemzethez tartozását, ez egy sokkal
szélesebb kör, mint akire eredetileg a magyarországi számolás valószínűsítése vonatkozhatott
volna.

Említettem az általános vitára való alkalmasságnál, hogy tekintsük ezt ilyen "csángó
klauzulának", de ez jóval több, aki román állampolgárként valószínűsíti a magyar nemzethez
tartozását. Most nem akarok ebbe belemenni és nem akarok előhúzni olyan politikai érveket,
amelyeket egy másik párt használt, hogy hány millió ember özönlik be majd az országba,
tehát a lényeg az, hogy ez egy veszélyes kiterjesztése lenne ennek a szövegnek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi képviselő úr!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt bizottsági
tagok! Nem tudom, hogy eljutott-e a módosító javaslat tételes szövege is és indokolása is, az
előterjesztőhöz biztosan eljutott, de a többiekhez eljutott-e, tehát mindenkinél ott van a



- 6 -

részletes indokolás is? (A bizottság tagjai jelzik, hogy igen.) Én azért azt gondolom, hogy
ebből ki kellene derülnie annak, hogy mi a szándék ezzel a módosító javaslattal.

Gyorsan megpróbálom összefoglalni még egyszer az érveimet röviden. Tehát a
kedvezményes honosításnak két konjunktív feltétele van. Az egyik csomag az, hogy magyar
állampolgárságú felmenő vagy a csángó klauzula alá eső személyi kör, a másik pedig a
nyelvtudás. Ez az előterjesztő előterjesztése.

Tehát két eleme van a módosítási javaslatnak, ez egy módosítási javaslatba került bele,
de valójában a két elemből az egyik a csángó klauzulát pontosítja. Tehát én arra kérem
Répássy képviselő urat, hogy azt gondolja át, és tegnap azért bevallom őszintén, hogy az
emberi jogi bizottság ülésén Németh Zsolt képviselő úrral meg merem kockáztatni, hogy
olyan egyetértés-határ közelébe jutottunk a csángó klauzula kapcsán, mert az előterjesztés
megfogalmazása, ez a bizonyos magyarországi származásigazolás a csángók esetében
egyszerűen objektíve tartok attól, hogy nem alkalmas a célra. Hiszen tudjuk, hogy a moldvai
csángókról - nem a hétfalusiakról és nem a gyimesiekről - van szó, ők gyakorlatilag nem
voltak a magyar állam részei, ők a magyar állam területén nem éltek. Ezt itt az indoklásban
írtam is, hogy tulajdonképpen az ő vonatkozásukban a magyarországi származást nem lehet
igazolni, hiszen olyan területen élnek, amely nem volt a magyar állam része, ezért esetükben a
magyar nemzethez tartozás valószínűsítése lenne az alkalmas, és erre alkalmas eszköz lehet a
magyar igazolvány vagy a hiteles csángó civil szervezet igazolása.

Németh Zsolt képviselő úr tulajdonképpen most nem a bizottsági ülésen, de a
bizottsági ülést követően azt mondta, hogy nagyon megfontolandó javaslat, ugyanis ez már a
végrehajtási rendelet tárgyköre. Végrehajtási tárgykör az, hogy hogyan pontosítsuk be ezt a
kategóriát, de ha jogalkotóként normát szövegezünk, és azt mondjuk, hogy magyarországi
származást kell igazolni, akkor a moldvai csángók egyike sem fér ebbe igazából bele
szerintem. Ráadásul én is csángó leszármazott vagyok, tehát távol álljon tőlem, hogy én
szűkítsem vagy kizárjak bárkit ebből, inkább azt szeretném, hogy egy olyan norma szülessen,
amelybe a csángók igenis, beletartoznak. Ez az egyik eleme.

A másik elem, a két konjunktív feltételből, a magyar nyelvtudás megkövetelése,
viszont az pontosan megint a csángókat zárja ki. Tehát ha megkövetelem konjunktív
feltételként, hogy tegyük fel akkor mondjuk egy lujzi-kalagori csángó átmegy azon a szűrőn,
hogy valószínűsíti mondjuk a magyar nemzethez tartozását vagy magyarországi származását,
akkor utána előbukkan az a probléma, hogy a közel 300 ezres moldvai csángó népességből
körülbelül 60 ezren beszélik a magyar nyelvet. Tehát gyakorlatilag akkor mi lesz azokkal,
akik nem beszélik a magyar nyelvet? Most ez egy több száz éves probléma, ezt nem fogjuk
tudni egy gyorstalpaló nyelviskolával bepótolni ezt a kérdést. Tehát ha megköveteljük a
csángók vonatkozásában a nyelvtudást is, akkor egyszerűen nagyon - hogy mondjam -
kellemetlen helyzetbe hozzuk őket, mert objektíve nem fogják elnyerni a magyar
állampolgárságot ezzel a kedvezményes klauzulával.

Tehát arra kérem az előterjesztőt, hogy adott esetben én örülnék annak, ha támogatná
ezt az előterjesztést, vagy ha nem támogatja, akkor legalább valami olyan normaszövegezést
végezzünk el, ami akár egy külön bekezdésben foglalkozik mondjuk a csángókkal például.
Tehát a jogalkotásnál vagyunk, lehetőség nyílik arra, hogy ezt megoldjuk.

Még gyorsan a nyelvnél elmondom az érveimet három mondatban, hogy
tulajdonképpen itt nemcsak a moldvai csángók záródnak ki a magyar állampolgárság
kedvezményes megszerzéséből, hanem bizony, az emigrációban élő magyarok. Ezt is
átbeszéltük Németh Zsolt képviselő úrral, illetve ott volt a denveri tiszteletes úr is, a
tiszteletbeli konzul, aki elmondta, hogy az úgy en bloc nem igaz, hogy a tengeren túl élő

magyarok nagyon könnyen megkapják a jelenlegi rendszerben az állampolgárságot, mert akik
a csonka ország területéről származtak el a tengerentúlra, azok egy állampolgársági
bizonyítványt tudnak kérni, hiszen valahogy tudják igazolni, hogy magyar állampolgárságú
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felmenőjük volt. Viszont akik az elcsatolt területekről kerültek el emigrációba, tehát már
megfosztottan a magyar állampolgárságuktól, mondjuk 1945 után, azok nem fogják tudni
igazolni vagy sokkal nehezebben tudják igazolni a magyar állampolgárságú felmenőt, viszont
egy biztos, hogy a második, harmadik generációban a magyar nyelvtudás - ahogy Zagyva
Gyula képviselőtársam elmondta a tegnapi beszédében és én is utaltam rá - nem általános.
Tehát egyszerűen olyan életviszonyok között élnek, angol nyelvterületen, beépülnek az ottani
társadalomba, de tudatukban, szívükben ők magyarok, és nagyon-nagyon örülnének. Én a
tengerentúlon kétszer is voltam, 2006-ban, 2007-ben, illetve most nemrégiben Londonban
jártam, az ottani emigrációval találkoztam, és határozott álláspontom vagy érzésem az, hogy
nagyon sokan tényleg szeretnének közjogilag is a magyar nemzethez tartozni, de ha
megköveteljük a nyelvtudást, akkor egyszerűen kizárjuk, kirekesztjük, és végül is a
szórványvidéken élők pedig aztán végképp kizáródnak ebből, ami nagyon-nagyon kegyetlen
dolog.

ELNÖK: Képviselő úr, kérem szépen az önkorlátozását.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ennyi, csak ezzel védtem meg most az
álláspontomat. Tehát azzal sújtjuk a szórványvidéken élőket, hogy azért büntetjük őket, amit
velük elszenvedtettek, azaz nem engedték őket magyarul tanulni, és ha kvázi ezt most rajtuk
számon kérjük, és ezért ők megfosztódnak a lehetőségtől, akkor ezzel pont azok felé nem
nyújtjuk ki a kezünket, akik a legjobban rászorulnak. Ezért kérem az előterjesztőt, hogy
támogassa ezt az előterjesztést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További helyettesítéseket jelentenék be: Bohács Zsolt
képviselő úr Kozma Pétert, Vas képviselő úr Vinnai Győzőt, Molnár Attila pedig Kovács
Ferenc képviselő urat helyettesíti.

Salamon képviselő úr jelentkezett, illetve előterjesztőként Répássy Róbert. Kérdezem,
hogy kíván-e még valaki részt venni a vitában? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor Salamon
képviselő úré a szó!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Gaudi képviselő
úrnak abban szerintem igaza van, hogy a magyarországi kitétel a moldvai csángókra nem
vonatkoztatható, tehát nem megoldás, hiszen az állampolgársági törvény 1879-ben jött létre,
az első, tehát az állampolgárság mint jogi fogalom 1879 óta létezik, és az ország akkori keleti
határa akkor a Kárpátok vonala volt, az ezer éves határok egyébként, és nem változtak. Tehát
a moldvai részek soha nem tartoztak Magyarországhoz. Most az Árpádokat azért mondtam,
hogy ha 1879-hez viszonyítom, az Árpádok idejében való határmozgások indifferensek
történelmi szempontból. Tehát ez igaz.

De a dolgot a módosító javaslat mégsem oldja meg, és nem tudom, hogy nagy hirtelen,
gyorsan tudunk-e erre mi itt kodifikált megoldást találni. Megmondom, miért nem.

Az sem bizonyos, hogy a csángók valahányan, egytől-egyig román állampolgárok,
mert így szólna a képviselő úr javaslata, hogy román állampolgárként valószínűsíti a magyar
állampolgárságát. Ha egy csángó időközben, képviselő úr, ha jól értettem, éppen egy ilyen
esetet is említett, vagy lehet, hogy nem erre gondolt, de nekem eszembe juttatta, kivándorolt,
soha nem volt magyar állampolgár, már nem román állampolgár, hanem egy harmadik ország
állampolgára. Ha van politikai akarat, hogy erre is kiterjesszük, és szerintem, ha kiterjesztjük
a történelmi Magyarországon egykor élők leszármazottain, azaz a valaha volt magyar
állampolgárokon túlmenően további körre, akkor diszkriminációnak nem hiszem, hogy szabad
lenni aszerint, hogy valaki román állampolgár vagy amerikai állampolgár vagy valami más
állam polgára.
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Arról nem beszélve, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia idejében voltak még további
olyan tartományok, amelyek nem Magyarországhoz, hanem Ausztriához tartoztak. Jelesül
Bosznia-Hercegovinára gondolok, amely 1908-ban került annektálásra, és a magyar
törvényhozás sérelmezte, és nem Magyarországhoz csatolták történelmi jogok, hanem
Ausztria része lett. De nem csángók. Bosznia-Hercegovinában is éltek magyarok. Tehát
tulajdonképpen  előállt egy olyan helyzet, hogy ez a csángó probléma nemcsak ott áll fel, ezt
egészen véletlenül onnan tudom, mert a Szent László Társulat elnöke voltam, és a Szent
László Társulat jogelődjét az 1850-es években a Katolikus Egyház a történelmi határokon
kívül élő magyar katolikusok pasztorációjára hívták életre, és többek között a Bosznia-
Hercegovinában élő magyar katolikusok részére.

Tehát magyarán: a problémafelvetés nem alaptalan, de a megoldás, hogy román
állampolgárként valószínűsítse valaki a magyar nemzethez tartozását, az biztos, hogy nem jó,
mert olyan megkülönböztetéseket hordoz magában, ami nem lenne szerencsés. Egyébként
sem vagyok annak híve, hogy kiemeljünk egy adott országot, még ha csak a román állam
területén élő, azaz a kvázi mostani román állampolgárokra gondolnánk is, akkor is más
megfogalmazást kellene találni, és abba most nem bocsátkozom bele, hogy hogyan lehet
önmagában a magyar nemzethez tartozást minden további támpont nélkül valószínűsíteni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gaudi képviselő úr, de kérem, hogy röviden és utoljára.
Köszönöm.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Még egyszer megpróbálom összefoglalni az
érveimet. Tehát köszönöm, hogy Salamon képviselő úr érzékeli ezt a problémát. Ez a
magyarországi származás semmiképpen nem jó megoldás, nagyon kérem az előterjesztőt,
hogy ezt lássa be, mert egyszerűen, ha normát alkotunk, nem ismétlem el az érveket, tehát
nincs magyarországi származása a moldvai csángóknak egész egyszerűen.

Én azért nevesítettem itt a román állampolgári státuszt, mert gyakorlatilag a moldvai
csángókról van szó. Tehát most ne kerteljünk, most lehet ezt megkerülni és óvatosabban is
fogalmazni, de róluk van szó.

Amit el tudnék képzelni alternatív megoldásként, például most eszembe jutott hirtelen,
az egykor az Osztrák-Magyar Monarchia területén élt felmenővel rendelkező személyként
fogalom alkalmazását javaslom felvetni vagy megfontolni. Tehát egykor az Osztrák-Magyar
Monarchia területén élt felmenővel rendelkező személyként. Ez már kinyitja, tehát a
normaalkotásnál szerintem mindenképpen célszerű törekedni arra, hogy a magyar
állampolgárságú felmenővel rendelkező körrel lefedjük tulajdonképpen a Kárpát-medence
magyarságának 99 százalékát. Marad 1 százalék, a moldvai csángók, azokra pedig egy
abszolút speciális szabályt lehetne alkalmazni, ezért mondtam ezt.

Tehát ezért ezt én abszolút vitatom, most valószínűleg egy-két moldvai csángó azóta
elkerült külföldre, de az se veszíti el a román állampolgárságát, csak ha kifejezetten lemond
róla. Mondjuk lehet, hogy van ilyen, egy vagy két eset, de most sajnos, egy tömeges jelenség
egyébként a moldvai csángók külföldre települése, éppen azért, mert a magyar nemzethez
kötődésüket nem kapják meg elég erősen, mennek Olaszországba és a világ minden tájára, de
ők nem vesztik el a román állampolgárságukat. Tehát ha én azt mondom, hogy román
állampolgárként…

ELNÖK: Képviselő úr, szerintem az előterjesztő érti…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Rendben. Akkor én még a magyar nyelv
kapcsán továbbra is kérdezem, illetve nem kaptam erre érvet vagy ellenérvet, hogy azért a
szórvány, az emigráció, és a csángókat zárjuk ki. Tehát ha az "és"-ben szerepel a magyar
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nyelvtudás, akkor nagy baj van, akkor hiába találjuk ki a legjobb megfogalmazást, hogy
hogyan kerülnek be a csángók az elvi lehetőségbe, a nyelvtudás megkövetelésével
kizáródnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőt illeti a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igazából én a dolognak különösen az etnikai
részébe nem kívánok belemenni, mert alapvetően az előterjesztők szándéka szerint nem
etnikai alapú az állampolgárság. Én inkább a jogi megoldásról szeretnék beszélni, és itt
javaslom vagy kérem Gaudi képviselő úrnak is a megfontolását.

Itt minden egyes szónak jelentősége van. Most elmondom, hogy tulajdonképpen jogi
értelemben melyek azok a szavak, amelyeket majd a hatóságoknak mérlegelniük kell. Az
egyik a "volt", a másik a "valószínűsíti", a harmadik pedig az "igazolja". Ezeknek mind-mind
jogi jelentősége van.

Ez a leggyengébb kategória, a valószínűsíti. Egyébként ezt vitatták, hogy létezik-e
ilyen a jogban. Létezik egyébként, tehát a polgári peres eljárásban is létezik, stb. A
"valószínűsíti" kategória azt jelenti, hogy ott a hatóság jóhiszeműen bírálja majd el ezt a
kérelmet ilyen értelemben. Az igazolás technikáját pedig a végrehajtási rendeletekben,
végrehajtási utasításokban meg kell oldani, hogy hogyan fogja igazolni.

Összefoglalva tehát: nyilván minden egyes, a magyar nemzet részeire vonatkozó
szabályt szeretnénk alkotni, de ezt nem lehet egységes jogi megoldással, hanem különféle jogi
megoldásokkal lehet. Értjük azt a problémát, amit felvetett Gaudi képviselő úr, de kérem
figyelembe venni ezeket, amiket elmondtam, ezeket a jogi kategóriákat, ezek nem véletlenül
így kerülnek bele a törvénybe, és szerintünk ehhez a végrehajtás során teljesen pozitívan és
jóhiszeműen fog hozzáállni a magyar hatóság. Lehet, hogy később majd felül kell vizsgálni
esetleg a törvényt, de azt végképp nem tartom jónak, hogy bizonyos extra territoriális
elemeket is tartalmazzon a meghatározás. Most ebbe nem akarok részletesen belemenni. Ez
az, ami igazán esetleg a szomszéd államok kritikáját kiválthatná.

Én a magam részéről lezárnám ennek a pontnak az indoklását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazunk. Kérdezem, hogy… (Dr. Gaudi-Nagy
Tamás jelentkezik.) Lezártuk a vitát, az előbb az előterjesztőt kértem meg a vita
összefoglalására.

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 2. számú módosító javaslatot? (Szavazás.) 3
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 17 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1
tartózkodás. Salamon képviselő úr tartózkodik. Köszönöm szépen.

A 10. számú módosító indítvány, hiszen ennek a vitáját együtt folytattuk le.
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja? (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Lehet erről vitát nyitni?)
Abban maradtunk, hogy…

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Tehát én jeleztem, hogy nem támogatom, és csak
egy-egy mondatot…

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Egy érvet el lehet azért mondani?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Igen, de előbb én elmondanám, hogy miért nem
támogatjuk. Azért, mert szerintünk a jelenleg hatályos szabályok, tehát a törvénynek az itt
most nem érintett hatályos rendelkezései kielégítő választ adnak erre.
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ELNÖK: Ha jól értem, az előterjesztő nem támogatja a módosító indítványt. (Dr.
Répássy Róbert: Igen.) Köszönöm szépen. Én úgy adtam meg a szót az elején, hogy a három
módosító indítványról, pont Gaudi képviselő úr kérésére, együtt folytatjuk le a tárgyalást,
úgyhogy én szavaztatni kívánok a kérdésről. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 10-es
módosító indítványt? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Ki
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Schiffer képviselő úr? (Dr. Schiffer András: Még nem volt
módom megnézni. – Dr. Salamon László: Tehát nem vesz részt a szavazásban.) Köszönöm
szépen.

Az előterjesztőt kérdezem, hogy a 11. számú módosítót támogatja-e. (Dr. Répássy
Róbert: Nem.) Nem. Köszönöm szépen. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki
nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodás.

Köszönöm. Akkor rátérünk az 1. számú módosító javaslatra, amely összefügg a 3-
assal, a 7-essel és a 9-essel. Az előterjesztőt kérdezem, hogy támogatja-e.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Az előterjesztők nem támogatják a módosító
javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? Gaudi
képviselő úré a szó!

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Sajnálom, hogy az
előző módosító indítványt nem lehetett bővebben indokolnom, maximum 5 percről lett volna
szó, hogy a születési névvel kapcsolatos témát elmondjam, ez tényleg méltatlan, ezt nem
értem. Egy emelkedett hangulatban folyt tegnap a plenáris ülés…

ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, az ön kérésének megfelelően járt el a bizottság, így
adtam meg önnek a szót (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Csak nem tudtam befejezni!), ön utána
máshogy értelmezte, arról nem tehetek. Előre kellett volna átgondolni, hogy mit javasol és mit
kér a bizottságtól.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Nem tudtam befejezni, mert siettetett elnök
úr, hogy fejezzem be, nem értem, hogy ha 90 évig vártak a határon túli testvéreink, akkor
miért nem fért bele még ez az ötperces vita, ezt nem értem. Viszont Szabó Tímea
előterjesztéseivel kapcsolatban röviden az álláspontom az, hogy határozottan támogatandónak
tartom, hogy az állampolgársági kérelem elutasításáról szóló határozatot indokolni kelljen,
hiszen valóban Európában példátlanul, egyedül nálunk működik csak ez a rendszer, és
elmondanám azt, hogy állampolgársági bizonyítvány kiadási eljárásban ugyanígy van
indokolási kötelezettség. Tehát ott van indoklási kötelezettsége a magyar államnak, és
ráadásul jogorvoslattal támadható, és például a délvidéki magyarok érdekében folytatott
próbapereimben pontosan ezen állampolgársági bizonyítványokat elutasító határozatokat
támadom, öt éve folynak ezek az eljárások.

Tehát nagyon fontos garanciális elem. Gondoljuk azt át, hogy mondjuk egy
marosvásárhelyi magyar hosszú idő után azt mondja, hogy na jó, akkor én benyújtom a
kérelmemet, kérem az új rendszer szerint a honosításomat, és megszületik egy kurta határozat,
valami félreértésnek vagy nem tudom, minek a folytán, miután nem találták elég jónak a
nyelvtudását, és kap egy elutasító határozatot indokolás nélkül, és nem is nyújthat be
jogorvoslatot ellene. Ez rendkívül méltatlan, és sokkal nagyobb sebeket okozhatunk ezzel,
mint amennyi hasznot hajt a jogszabály. Úgyhogy ennek a megfontolását, támogatását kérem.
Egyébként Németh Zsolt képviselő úr tegnap kifejezetten pozitívan fogadta ezt a felvetést, és
ez bizakodásra ad okot. Köszönöm.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úr jelentkezett, utána Salamon
képviselő úr. Kérdezem, hogy van-e még hozzászólásra jelentkező? (Nincs jelzés.) Nincs.
Akkor Schiffer képviselő úré a szó!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Csak kiegészíteném, amit
Gaudi-Nagy Tamás elmondott. Tehát a jelenlegi helyzet, hogy sem indokolási kötelezettség,
sem jogorvoslati lehetőség nincsen, ez komoly alkotmányos aggályokat is felvet, ha
megnézzük azokat az alkotmánybírósági határozatokat, amelyek a jogorvoslathoz való jogot
értelmezték, és rendkívül megalázó azok számára, akik egyébként egy ilyen eljárást
kezdeményeznek. Azt a vezérszónoklatban Szabó Tímea elmondta tegnap, hogy a legfőbb
probléma az, hogy ha valaki újólag be kívánja nyújtani az állampolgársági kérelmét, fogalma
nincs arról, hogy adott esetben nemzetbiztonsági okból vagy milyen más okból utasították el a
kérelmét.

Az a kérdésem még, hogy a 4. számú módosító javaslatról is most szavazunk-e vagy
arról még nem?

ELNÖK: Arról külön. (Dr. Schiffer András: Akkor csak ennyi, köszönöm.) Köszönöm
szépen. Salamon képviselő úré a szó!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ezzel kapcsolatosan csak azt az egy megjegyzést
tenném, hogy a honosítás, maga a visszahonosítás is 1879 óta a magyar államnak mindig
diszkrecionális jogköre volt. Itt egész egyszerűen erről van szó. A diszkrecionális jogkörről.
Úgy szól a törvény szövege, hogy kérelmére honosítható, ami annyit jelent, hogy mind a
kérelemnek helyt adó, mind a kérelmet elutasító határozat jogszerű, ami nem jó, ha egy
jogrendszerben eluralkodó megoldás, de a honosításnál ez egy elfogadott eszköz.

Tehát az állam szuverén tényezőként szabadon dönti el, hogy kinek biztosít
állampolgárságot. Erről van szó itt alapvetően.

Tehát ha a diszkrecionális jogkört megvonom, akkor alanyi joggá tettem mindenki
számára, hogy bizonyos feltételek mellett magyar állampolgár legyen. Ez pedig nyilvánvalóan
most én magam nem bocsátkoztam az állampolgársági jogintézmény történeti fejlődésével
összefüggésben az ezzel kapcsolatos viták tanulmányozásába, tehát nem fogok tudni
naprakész érvrendszert mondani, de feltételezem, hogy a jogalkotó azt a lehetőséget nem
akarja megnyitni.

Egyébként a nemzetközi gyakorlat egy nagyon érdekes kettősségről beszél,
pontosabban a jogtudomány. Egyfajta skizofrénia van a nemzetközi jogi és a nemzeti jogi
megközelítés között. Nemzetközi jogi értelemben elfogadott emberi jogi szempont, tétel, hogy
minden embernek joga van valamilyen állam állampolgárságához, de egyetlenegy állam sem
kötelezhető olyan szabályozásra, hogy az ő szabályozása révén érvényesüljön ez a dolog.
Tehát emellett – és ez egy diszkrepancia – a nemzetközi jog elfogadja azt, hogy minden állam
szuverén módon szabályozza azt, hogy kinek biztosít állampolgárságot és kinek nem.
Egyetlenegy alapvető alkotmányos jog van, ami benne van a mi alkotmányunkban van: jog a
már megszerzett állampolgársághoz. Tehát állampolgárságától senki sem fosztható meg,
alanyi jogon ez a státusz, már ha valaki megszerezte, mindenképpen kijár, de a jogalkotó 1879
óta – pedig számos tekintetben változott az állampolgársági jog, tudjuk, hátrányára, előnyére
az elmúlt 130 év fejlődése során – abban mindig egységes volt, hogy az állam számára a
honosítást illetően diszkrecionális jogkört biztosítson.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úr!
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DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnézést, csak annyiban vitatkoznék Salamon
képviselő úrral, hogy persze, tehát ez tipikusan az állampolgárság megadása minden állam
szuverenitásába tartozó jog, csak azt gondolom, hogy egyrészt ami a XIX. században teljesen
szokványos volt, az a XXI. század jogállami feltételeit így, ebben a formában nem biztos,
hogy kielégíti.

A vezérszónoklatban arra is utaltunk, hogy ez a fajta szabályozás most már lassan
egyedülálló Európában. A vitánk abban van, hogy a rendes hatósági eljárásokban is számtalan
olyan példa van, hogy az eljáró hatóságnak van egy diszkrecionális jogköre, de hogy ennek a
döntési jogkörnek mik a keretei, az kötött. Éppen ezért lehetőség van a fellebbezésre és
kötelezettség van az indokolásra.

Tehát azért azok a szempontok, amelyeket egyébként az 1993. évi LV. törvény előír,
hogy mi alapján lehet megtagadni a honosítást, azok elég széles mérlegelési jogkört
biztosítanak az államnak, mi csak annyit kérünk, hogy amikor megtagadják valakitől, akkor
mondják meg, hogy pontosan miért tagadják meg. A fellebbezés tárgyává pedig azt lehet
tenni, hogy a mérlegelési jogkörének a kereteit nem lépte túl a hatóság, ennyi és nem több.

Tehát a mi javaslatunk nem szünteti meg a szuverén állam mérlegelési jogkörét, csak
egész egyszerűen bizonyos jogállami keretek közé szeretnénk szorítani, elsősorban éppen a
kérelmezők emberi méltósága és ebből eredően jogorvoslati joga érdekében. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor az előterjesztőt illeti a szó, ha kíván még reagálni.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Én csak egyetlenegy megjegyzést tennék az 1.
pontban foglalt módosító indítványhoz, hogy lehet, hogy a Házszabály tág értelmezésével ez
nem minősül túlterjeszkedésnek, de az 1. pontban írt módosító indítvány nem érinti azokat a
rendelkezéseket, amelyeket az előterjesztők eredetileg módosítani akarnak. Tehát az
legalábbis tartalmilag mindenképpen túlterjeszkedés.

Gondolom, úgy szokták az előkészítés során csinálni, hogy ahhoz a szakaszhoz, ami
meg van nyitva, lehet módosító indítványt benyújtani, ez rendben van, ez a gyakorlat, de
mondom: tartalmilag nincs megnyitva ez a kérdés. Tehát magának az állampolgárság
megadásának az elvi alapjait nem érinti a törvény, tehát továbbra is az állami szuverenitás
részeként, diszkrecionális jogkörben adná meg a magyar állam az állampolgárságot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavaznánk. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt?
(Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Ki az, aki tartózkodik?
(Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 4. számú módosítóról kérdezem az előterjesztőt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatjuk. Ezt már az előbbi vitában is
említettem, hogy a „valószínűsíti magyarországi származását”, ez egy nagyon jelentős
szabály. Ez tulajdonképpen a diszkrecionális jogkört még tovább szélesíti azzal, hogy egy
jóhiszemű elbírálást ír elő bizonyos kérelmek esetén.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Schiffer képviselő úré a szó!

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Nekünk pontosan ez a problémánk, hogy komoly
jogbiztonsági aggályokat vet fel. Ha azt előírja a törvény, hogy igazolnia kell, hogy felmenője
egyébként magyar állampolgár volt, ott is van egy elég széles mozgástér arra, hogy a
végrehajtási rendeletben az igazolást hogyan szabja meg az állam. A „valószínűsíti
magyarországi származását” túlságosan tág fogalom, és én élek a gyanúperrel, hogy ez nem
biztos, hogy az alkotmánybírósági próbát kiállja.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőket, aki még hozzá kíván szólni?
Salamon képviselő úr!

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Ez most érintkezik az előző témával, hogy ha
ebben bárki az államot vagy az itt élő közösséget érintően, mondjuk akkor fogalmazzuk így,
hogy a Magyar Köztársaság érdekeiben lát veszélyt, akkor erre szolgál egy ténylegesen
kétszeres diszkrecionalitás. Egyrészt, hogy a honosítás egyik feltétele az, hogy ne sértse a
Magyar Köztársaság érdekeit, ami önmagában is – ebben igaza van képviselő úrnak, ez akár
egy reflexióm az előbbi felszólalására – egy jelentős diszkrecionális lehetőség, mert
„mérlegelés”-t jelent a szó, mérlegelési lehetőséget jelent, de ráadásul az, hogy honosítható,
ez veszi ki annak az élét, amiről a képviselő úr beszélt, hogy túlzottan tág a lehetőség.

Ha a magyarországi származás valószínűsítése ellenére is diszkrecionális jogról van
szó, akkor ez milyen veszélyt jelent?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás. (Nincs jelzés.)
Ha nincsen, kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e még hozzászólni. (Dr. Répássy Róbert:
Nem.) Köszönöm szépen. Akkor határozathozatal következik. Kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
18 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Köszönöm szépen.

Az 5. számú módosító javaslat. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni ehhez a módosító
javaslathoz? (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor határozathozatal következne. Kérdezem, hogy van-
e olyan, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Nincsen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 18
nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 6. számú módosító javaslat. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Ha
nem, akkor határozathozatal következik. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító
javaslatot. (Nincs jelzés.) Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 19 nem. Ki az, aki
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.

A 8. számú módosító javaslat. Az előterjesztőt kérdezném.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm. Salamon képviselő úrnak adom meg a szót.

DR. SALAMON LÁSZLÓ (KDNP): Egy valami, mert itt ezek a javaslatok
tulajdonképpen érintkeznek ennek a diszkrecionalitásnak a problémájával, ebben is
megjelenik ez.

Van egy olyan állampolgársági szerzési jogcím, hogy nyilatkozattétel. Az egyik köre,
a volt magyar állampolgárok, akiket megfosztottak az állampolgárságuktól, azok egyoldalú
nyilatkozattal azt visszaszerezhetik. Ez nem véletlen, hogy bekerül a törvénybe, mert ennek
azért van értelme, mert a honosítás, visszahonosítás diszkrecionális jogkör. Tehát ha valakit
az állam megfosztott a történelem során a magyar állampolgárságtól, amit elítélünk és
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elfogadhatatlannak tartunk, ott nem diszkrecionális jogkört biztosít a jogszabály az
állampolgárságának visszaszerzésére, hanem alanyi jogot az illető fél mérlegelésétől függően.
Azért nem „vágtuk hozzá” a magyar állampolgárságot, nem azt mondtuk ki, hogy ipso iure
visszakapja a magyar állampolgárságát mindenki, akitől elvették, mert lehet, hogy azóta már
valaki egy olyan ország állampolgárságát szerezte meg, amelyik ország nem tűri a kettős
állampolgárságot, és akkor nagyobb kárt okozunk a jóságunkkal utólag, mint amit
elszenvedett akkor, amikor megfosztották tőle.

Tehát a visszahonosítás és a nyilatkozattétel között az a különbség, bizonyos
összefüggésben van más szegmens is, ahol több a távolság a két tény között, de a volt magyar
állampolgárokat illetően…. elnézést, most újrafogalmazom a mondatot, mert tulajdonképpen
a visszahonosítás fogalmilag mindig volt magyar állampolgárra vonatkozik, mert az kérhet
visszahonosítást, aki magyar állampolgár volt, a honosítás pedig olyanokra vonatkozik, akik
még soha nem voltak magyar állampolgárok. A visszahonosítás és a nyilatkozattétel között az
a különbség, hogy az egyiknél diszkrecionális jogkör van, a másiknál pedig alanyi jog, a
megfosztottakat felruházzuk az alanyi joggal, a nem megfosztottakat nem ruházzuk fel, ott
meghagyjuk az állami diszkréciót, a honosításnál pedig olyanok kapnak állami diszkrecionális
jogkör alapján, állami mérlegeléstől függően állampolgárságot, akik még nem voltak magyar
állampolgárok.

Tehát ezt világosan kell látni dogmatikailag is az állampolgársági jog természetét,
felépítését illetően a fejünkben ahhoz, hogy ezeket a módosító javaslatokat a helyükön tudjuk
értékelni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet.
Akkor határozathozatal következik. Ki az, aki támogatja Szabó Vilmos és Szili Katalin
javaslatát? (Nincs jelzés.) Senki. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Ki az, aki
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

Egy módosító indítvány maradt, a 12. számú, Szabó Tímea és Mile Lajos
képviselőtársaink módosító javaslatáról kérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy van-e olyan, aki hozzá kíván szólni? (Nincs
jelzés.) Ha nincs, akkor határozathozatal következik. Ki az, aki támogatja ezt a módosító
javaslatot? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Ki az, aki
tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

Köszönöm szépen. A napirendi pontok végére értünk. Tájékoztató jelleggel
mondanám, hogy amennyiben a törvényjavaslathoz kapcsolódó módosító indítvány érkezik,
akkor a plenáris ülés szünetében sor fog kerülni alkotmányügyi bizottsági ülésre. Ezt most
egyelőre megmondani nem lehet. Köszönöm szépen.

(Az ülés végének időpontja: 10 óra 42 perc)

Dr. Cser-Palkovics András
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva
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