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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)

2. Egyebek
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Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke
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Berényi László (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Kővári János (Fidesz)
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Baracskai József (KDNP)
Dr. Gaudi-Nagy Tamás (Jobbik)
Kulcsár Gergely (Jobbik)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Balog Zoltán (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Berényi László (Fidesz) Demeter Zoltánnak (Fidesz)
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Meghívottak részéről

Jelen van

Dr. Arczt Ilona, a bizottság főtanácsadója
Pappné Farkas Klára igazgató (Országgyűlés ET Információs Központ)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc)

Elnöki megnyitó
A határozatképesség megállapítása
A napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok mindenkinek. Kérném a képviselő hölgyeket és urakat, hogy a helyettesítéseket
szíveskedjenek adminisztrálni, hogy meg tudjuk állapítani a pontos szavazati arányokat és
létszámot.

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)
Gaudi-Nagy Tamás később érkezik, addig, amíg ez az adminisztráció zajlik,

elmondom, hogy Gaudi-Nagy Tamásnak az volt a kérése, amit – azt gondolom, hogy –
akceptáljunk, hogy miután az Alkotmányügyi bizottságban is előadó, itt csak később jelenik
meg, tehát azokat az indítványokat vesszük előre, amiket nem ő jelez.

Meg lehet állapítani a szavazati arányt? Most megállapítható, hogy az ülés
határozatképes.

A módosító indítványokat úgy csoportosítjuk, hogy a szétosztott ajánlás szerint az 1, a
3, 7. és 9. pontot, amit Szabó Tímea alelnök asszony jegyez, vesszük előre, és csomagban
tárgyaljuk. Az előterjesztő nincs itt, tehát az előterjesztő véleményét mi fogjuk ismertetni a
szavazás rendjében. Ezekhez a kérdésekhez bárki kíván-e hozzászólni?

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A T/29/2-es módosító javaslat.

ELNÖK: Ajánlás szerint haladunk. Szabó Tímea.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): A T/7-es javaslat Szabó Tímea módosító
javaslata, ami arra irányul, hogy indokolási kötelezettsége legyen elutasítás esetén a
jogalkalmazónak. Az előterjesztők nem támogatják a javaslatot, úgy ítélik meg, hogy ez már
csak azért sem lenne helyes, mert abban az esetben, hogyha az elutasítás oka
nemzetbiztonsági ok, akkor ez nyilvánvalóan nem írható le. Tehát e tekintetben ezt a
továbbiakban is érvényesíteni kívánjuk. Nemcsak azért, mert egyébként ez a magyar államnak
diszkrecionális joga, hanem azért is, mert e tekintetben a fellebbezési jogosultságot, különös
tekintettel a nemzetbiztonsági okokra, nem tartjuk indokoltnak, ugyanígy az indokolási
kötelezettséget sem.

ELNÖK: Igen, más ponthoz kívánsz-e hozzászólni?

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Nem tudom, hogy egyesével szavazunk-e.

ELNÖK: Nem, az általam felsoroltakról csomagban szavazunk. Egymással összefüggő
javaslatok. Rendben. Köszönöm szépen. Más hozzászólás, észrevétel? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Akkor felteszem a kérdést, ki az, aki ezt a módosító indítványt támogatja? (Nincs
jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki az, aki ellenzi? (Szavazás.) Akinek helyettesítése van, az a két
kezét emelje fel. Tíz nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Az egyharmadot sem
kapta meg az indítvány.
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Következik a 4-es pont, szintén Szabó Tímea, Mile Lajos indítványa. Ki kíván
hozzászólni? Hányas?

DR. ARTCZ ILONA, a bizottság főtanácsadója: Hányas módosító? Az 5-ös.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Csak nagyon röviden. Itt a javaslat arra irányul,
hogy a „valószínűsíti magyar származását” helyett „akinek felmenője magyar állampolgár”
legyen. Nem értünk vele egyet.

Úgy gondoljuk, hogy a jogalkotó szándéka az, hogy aki a magyar származását csak
valószínűvé tudja tenni, az már jogosult legyen az állampolgárság megszerzésére. Nem egy
ismeretlen jogintézmény a valószínűsítés, a Pp.-ben igazolási kérelem kapcsán más
területeken is többször merül fel. Tehát mi ezt elegendőnek látjuk, nem akarunk egy még
szigorúbb feltételt, hogy expressis verbis azt mondja ki a törvény, hogy felmenői magyar
állampolgárok. Elegendőnek tartjuk a valószínűsítést, tehát nem kívánjuk a személyi kör
lehetőségét e tekintetben szigorítani. Úgyhogy nem támogatjuk.

ELNÖK: Más hozzászólás nincs. Akkor ki támogatja az indítványt? (Nincs
jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki ellenzi? (Szavazás.) Tizenegy. Tartózkodik? (Szavazás.)
Kettő. Az egyharmadot nem kapta meg.

Az 5-ös pont következik, Szabó Vilmos, Szili Katalin indítványa. Ez a
visszahonosításról szól. Azt kívánják eltörölni.

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Igen, úgy gondoljuk, hogy rosszul értelmezi a
módosító indítvány előterjesztője a törvényt, ugyanis nem teszi feleslegessé a visszahonosítás
lehetőségét a jelenlegi törvény, hiszen a visszahonosításra abban az esetben is mód van,
hogyha egy másik állam belső jogrendje szerint kettős állampolgárság megszerzésére nincs
lehetőség. Tehát Németország vonatkozásában a német állampolgárság megszerzéséhez  le
kell mondani a magyarról. Ebben az esetben egy éven belül van lehetőség arra, hogy a magyar
állampolgárságot a visszahonosítással a kérelmező visszaszerezhesse. Ez fennmarad ezután is,
hiszen szerintünk szükséges is, hogy fennmaradjon, úgyhogy mi emögött egy téves
jogértelmezést látunk. Szerintünk ez egy fontos lehetőség, a szlovák vitával kapcsolatosan
meg különösen fontos, úgyhogy nem támogatjuk az előterjesztést. Köszönöm.

ELNÖK: Más hozzászóló? Kubatov Gábor.

KUBATOV GÁBOR (Fidesz): Csak egy dolgot szeretnék kérni önöktől. Az
előterjesztő Szabó Vilmos és dr. Szili Katalin, akik, nem tudom, hogy egyébként a
beterjesztés időpontjában képviselők voltak-e. Ugyanis tegnap tett esküt, és ha nem, akkor
ilyen tekintetben is kérem vizsgálni a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt jelezni fogom. (Közbeszólás: Mikor tett esküt?)
Május 20-ai az érkeztető bélyegző szerint, de akkor is a Szabó Vilmos miatt kellene tárgyalni.
De egyébként köszönöm az észrevételt. Ezt követően kérdezem, hogy ezt az indítványt az
elhangzott indoklás mellett ki támogatja. (Szavazás.) Egy igen. Aki ellenzi? (Szavazás.)
Tizenegy. Tehát az egyharmadot nem kapta meg.

A 6-os: magyar igazolvány esetén ne kelljen igazolnia. Ugyanaz az indítvány.
Annyiban kommentálnám, hogy nyilván a törvényalkotói szándék az eljárási kérdések
rendezését ebben a törvényben nem kívánja rendezni, hanem az a végrehajtási rendeletre
tartozó kérdés. Bármennyire logikusnak látszik, a magyar igazolvány ilyen használata anyagi-
jogi törvényben testidegen lenne, mert akkor az összes eljárási rendelkezést tartalmaznia
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kellene. Nem beszélve arról, hogy ez a törvény csak akkor állná meg a helyét, ha jogrendben
gondolkozunk, a magyar igazolványról szóló rendelkezéseket pedig abban a törvényben
kellene módosítani. Ezt követően azt kérdezem, kíván-e más hozzászólni. (Nincs jelentkező.)
Nem. Ki támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) Egy igen. Ki ellenzi? (Szavazás.) Tizenegy
nem, az egyharmadot nem kapta meg. Köszönöm.

A 8-as tulajdonképpen a 6-ossal függ össze. Az előterjesztők indoklása ugyanaz, ami
már korábban elhangzott. Ki kíván hozzászólni? ((Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ki
támogatja ezt a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Ki ellenzi? (Szavazás.) Tizenegy
ellenző. Tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Egyharmadot sem kapott.

Elérkeztünk oda, hogy Gaudi-Nagy Tamás képviselő urat várnánk. Ha csomagban
szavaztunk volna, az előbbiekből következik a 12-es sorsa. De megkérdezem, ki kíván
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor felteszem a kérdést, a 12-es, Szabó
Tímea és Mile Lajos javaslata. Ki támogatja a javaslatot? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.
Ki ellenzi? (Szavazás.) Tizenegy. Tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Az egyharmadot nem kapta
meg. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás érkezik az ülésterembe.)

 Köszöntöm Gaudi képviselő urat úgy is, mint némely módosítás előterjesztőjét. Az
ajánlás 2. pontjában foglaltak szerint kérem a képviselő urat mint előterjesztőt.   

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm
szépen a rugalmasságot és a lehetőséget, hogy itt is szót kaphatok.

Az Alkotmányügyi bizottságban lefolyt a vitája a módosító javaslatoknak. Nem
mondom el, hogy ott mi történt, hátha itt még sikerül eredményt elérnem, bár ebből a
mondatból nagyjából kiderült a dolog. Nem sikerült titokban tartani.

Sajnos egyébként egy nagyon komoly dologról van szó, és nagyon sajnálom. Az
ajánlás 2. pontja szerinti javaslat két nagyon fontos kérdést vet fel. Tulajdonképpen a
csángóklauzulával foglalkozik alapvetően ez a módosítási javaslat, abban a felismerésben -
remélem, mindenkihez eljutott, vagy bízom benne, hogy mindenki megnézte a módosító
javaslatomat, annak az indokolását, és azért abban egyértelműen leírtam -, hogy konjunktív
feltételt támaszt a jogalkotó a kedvezményes honosításban való részesüléshez. Egyik
csomagban vagy legyen magyarországi felmenője, vagy valószínűsítse magyarországi
származását, szól az előterjesztői szándék, illetve mellette szükséges másik feltételként
magyar nyelvtudása legyen. A magyarországi származás valószínűsítése, ez a bizonyos
csángóklauzula. Salamon képviselő úr is elmondta a bizottságban, hogy bizony nincs
magyarországi származása a csángóknak, a moldvai csángóknak, hiszen ők egy olyan
területen élnek, amely soha nem tartozott Magyarországhoz, a magyar királysághoz, a magyar
államhoz, akárhogy nevezzük. Tehát ez a normafogalmazás nem fedi le a csángó magyarokat.
Pont azokat, akikre szánjuk. Tehát ez egy rossz megoldás így.

A másik része pedig ennek a dolognak, hogy ezért javaslom a magyar nemzethez
tartozását kategóriát. És mivel moldvai csángókról van szó, ezért azt gondolom, hogy teljesen
tegyük egyértelművé, hogy semmilyen kiskapu ne nyíljon más számára, román
állampolgárként valószínűsítse ezt, mert Romániában élnek a moldvai csángók, sehol másutt.

A másik kategória, ugye, ha a magyar nyelvtudás igazolását megköveteljük, itt három
nagy kategóriát zárunk ki. Ezt a plenáris ülésen tegnap is elmondtam, most is, csak egy
mondatban megismétlem: tehát kizárjuk a tengeren túli, a nyugati emigrációban élő magyarok
második-harmadik generációját, akik nem beszélnek magyarul, de magyar identitásúak sok
esetben, és szeretnének erősen kötődni Magyarországhoz, akár közjogi kapoccsal is, tehát
állampolgársággal, és ezzel őket elveszítjük. A szórványvidékeken élőket pontosan azzal
sújtjuk, amit el kellett szenvedniük 90 évig, azaz nem tanulhattak magyarul. És mi most pont
amiatt rekesztjük ki őket a kedvezményes honosításból, hogy nem tudnak magyarul, nem
tudják a nyelvtudásukat igazolni, noha a szívükben-lelkükben, mondjuk Dél-Erdélyben vagy
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éppen a Szerémségben vagy a Bánátnak a kemény részein, ahol nem találkoznak magyar
honfitárssal, bizony egy idegen nyelvtengerben élnek, és számukra nincs lehetőség a magyar
nyelv megtanulására. És pont a közjogi kötelék létesítésével, az állampolgárság létesítésével
lehetőséget kapnak arra, hogy visszataláljanak a magyar nemzethez. Utána már lehet, hogy
nagyobb kedvük lesz eljárni egy magyar nyelviskolába, egy magyar táborba, egy magyar
közösségben részt venni. És végül, de nem utolsó sorban a csángókat zárja ki éppen a magyar
nyelvtudás megkövetelése. A moldvai csángókat, akikért a csángóklauzula belekerült a
törvény első fordulatába, ugyanis hiába esnek túl azon a kategórián, hogy valószínűsítik a
magyar nemzethez vagy Magyarországhoz való tartozásukat, a moldvai csángók közel 300
ezres létszámából - kimutatások szerint - körülbelül 60 ezren beszélik a magyar nyelvet,
többen nem beszélik. Hát akkor mi lesz velük? Úgyhogy én ezért kérem ennek a támogatását.

Most csak a 2-esről van szó vagy a többiről is? Mert az előző bizottságban egyben
tárgyaltuk az egészet. (Közbeszólások.) Akkor tárgyaljuk egyben. Gyorsan elmondom a többi,
általam is jegyzett javaslatot.

ELNÖK: A következő a 10-es.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Ez gyakorlatilag egy pontosítása a
javaslatnak, hiszen itt a javaslatban csak az utónév magyar megfelelőjének használatáról szól,
viszont a családi név magyarra fordítása, vagy valami magyar megfelelőnek a használata is
szükséges. Elmondtam a beszédben is. A román állam vagy a szerb állam is rendszeresen,
tudatosan a saját nyelvén anyakönyvezteti vagy anyakönyveztette egy jó időben a megszülető
magyar embereket. Mondjuk Petru Suciu Szűcs Péterként született, de mégis Petru Suciuként
anyakönyvezték. Na, most ha ő megkapja a kedvezményes honosítással a magyar
állampolgárságot, akkor ezzel a szabállyal csak az lehet, hogy Suciu Péter lehet, ami
szerintem teljesen méltánytalan dolog. Tehát miért ne lehetne akkor Szűcs is egyben mint
családi név? Itt az utónévfordulat az, ami leszűkíti, és mivel egy érzelmi kötődésről szóló
jogszabályról van szó, ezért nagyon kell figyelni, hogy mind az eljárási rendben, mind pedig a
részesülés körében, illetve ennek a következményei körében is méltányosak és kíméletesek
legyünk.

Ha nem kapja meg egy Suciu Petruként anyakönyvezett erdélyi magyar a lehetőséget,
hogy ő Szűcs Péterként kapja meg az útlevelét, akkor számára – merem mondani, hogy
ugyanolyan  - sérelmet okoz, egy visszás helyzetet okoz. Úgyhogy ezért javaslom ennek a
támogatását.

A 11-es pont szerinti előterjesztés pedig születési hely, magyar nyelven való használat.
Bocsánat, ezt visszavontuk már. A lényeg, hogy erről szól egy külön klauzula, ez tisztázódott.
A 20/B § egy külön szakaszt szentelt ennek a témának, tehát ettől eltekintünk. Ezt
visszavonjuk, ha ezt így most egyedül meg lehet tenni. A többiek felhatalmaztak rá, hogy
vonjam vissza, úgyhogy marad a 2-es és a 10-es. És mindkettőnek mind a szándéka, iránya
abszolút konstruktív, tehát nem olyan szellemű, mint amit itt hallottunk a szocialista
képviselőktől, tehát kifejezetten a konstruktivitás szándéka vezet minket. Az, hogy ne
rekesszen ki senkit ebből a körből, hanem inkább tegye pontosabbá, kíméletesebbé a
jogszabályt, ami nagyon fontos, hogy megszületik, és ezt üdvözöljük, elmondtuk eddig is.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A szándék nyilván üdvözlendő. Az előterjesztők
véleményét mondom. Egy jogalkotási törvénnyel a törvény mindig egy absztrakciónak egy
foka, nevesíteni benne román állampolgárokat, ami Brazíliától kezdve Japánig mindenütt
érvényes magyar állampolgársági törvény, egyértelműen ebbe nem fér bele.
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Zárójelben jegyzem meg, csak a példa kedvéért mondom, van egy apácánk, aki csángó
kislány, viszont az olasz állampolgárságot szerezte meg. Tehát ezt a csángó apácát például
kizárnám ebben a pillanatban, mert az olasz állampolgárságot szerezte meg. Egyébként
Olaszországban bármikor kérdezték tőle, hogy milyen nemzetiségű vagy, mindig csángót
mondott. Román vagy? Nem vagyok román. Magyar vagy? Nem vagyok magyar. Csángó
vagyok. Tehát neki csángó azonossága van, tehát ezt a kérdést ilyen módon a törvény
absztrakciójának ezen a szintjén nem lehet megoldani.

A 10-es ponttal kapcsolatban pedig az a kérdés, hogy az a probléma, hogy akkor az
anyakönyvezésről szóló jogszabályhoz kellene hozzányúlni. Tekintettel arra – csak példát
mondok – hogy valaki férjhez ment, nem kényszeríthetjük arra, hogyha ő magyar
állampolgárságot akarna, hogy a férje nevét is ő a továbbiakban már csak magyar nyelven
használhatná. Tehát ezt a kérdést, ha ő megszerezte a magyar állampolgárságot… bocsánatot
kérek, a jelenlegi hatályos törvényt kell mindig alapul venni, ha ő megszerzi a magyar
állampolgárságot, innentől kezdve joga van arra, hogy a Belügyminisztériumhoz fordulva az
anyakönyvi rendtartás szerint olyan nevet használjon, amit akar. Korábban hívták bárminek,
holnaptól kezdve Kovácsnak fogják hívni, és a viccet nem akarom elmesélni, hogy hogyan
folytatódik tovább. Ez azért nem támogatandó, mert ez az anyakönyvi rendtartási törvény
kérdése. Tessék, megadom a szót a válaszra.

DR. GAUDI-NAGY TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Igazából itt
a névvel kapcsolatban azért nem értek egyet, mert ha már egy ilyen lehetőséget biztosítunk a
20/A szakaszban, egyébként is a jelenlegi hatályos törvény biztosítja a névmódosításra a
lehetőséget, nyilván ez egy egyszerűsítés, most tényleg valaki egyszer beadja ezt a honosítási
kérelmet, akkor tényleg kapja meg a lehetőséget arra, hogy beikszelje a nem tudom, melyik
rovatban, azt, hogy ő szeretne Szűcs Péter lenni és nem Petru Suciu. Hogy neki ne kelljen egy
külön adminisztratív eljárást lebonyolítania, mert pont ez rettenti el, vagy ijeszti meg, vagy ez
kelt rossz érzéseket az elcsatolt területeken élő testvéreinkben, hogy ők egy csapásra  - most
ugye van „három csapás” a Btk.-ban -, legyen ez egy „egy csapás” jogszabály az
állampolgárság tekintetében, hogy ezzel egy csapásra rendezzük az állampolgárságát, a nevét,
hogy ne kelljen egy külön eljárást lefolytatni.

És visszatérve a 2-es előterjesztési ponthoz, amit elnök úr elmondott, azzal szintén
vitatkoznék, mert itt tulajdonképpen teljesen egyértelmű, hogy a moldvai csángókról van szó.
Tehát itt egy konkrét személyi kört akarunk szabályozni, és mondjuk az Olaszországba
költözött csángó kislány biztos vagyok benne, hogy nem veszítette el a román
állampolgárságát. Egyébként is a román állampolgárságról nagyon nehéz lemondani. Pont
valamikor, a múltkor ütköztem egy ilyen esetbe, szinte nem is lehet róla lemondani. Igen, volt
egy fiatalember, aki a népszavazás után megjelent a román nagykövetségen, és letette az
útlevelét, hogy ő lemond a román állampolgárságáról. Utánamentünk ennek az ügynek, és
kiderült, hogy tulajdonképpen a román köztársasági elnök jóváhagyásával lehet csak
lemondani a román állampolgárságról, tehát nagyon nehéz lemondani.

Volt egy alternatív javaslatom, és Salamon képviselő úrral egyetértettünk a
magyarországi kivételnek az alkalmatlanságában, de akkor egy olyat vetnék fel, hogy az
egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén élt felmenővel rendelkező személyként kéri,
vagy valószínűsíti ezt a bizonyos nemzethez tartozást. Mert ezzel akkor lényegében
diszkréten megüzentük, hogy igazából a moldvai csángókra gondolunk. És én a nyelvtudás
kapcsán azért örülnék, ha kapnék érveket még arról, hogy vajon miért jó az, hogyha már
lehetővé tesszük a bekerülését a személyi körbe a moldvai csángóknak, akkor egyben a
nyelvvel miért zárjuk ki, mondjuk, közel 80 százalékukat ebből a lehetőségből, illetve a
szórványt miért zárjuk ki, és miért zárjuk ki a tengeren túli magyarokat. Mert ezt, szerintem
semmilyen ésszerűség nem indokolja.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászóló? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor a 2-es
pontról szavazunk. Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tíz. Az
egyharmadot nem kapta meg.

Következik a 10-es pont. Ki támogatja? (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem?
(Szavazás.) Kilenc. Tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Az egyharmadot nem kapta meg.

Köszönöm szépen. A végére értünk. A 11-es vissza van vonva.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 40 perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


