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Napirendi javaslat  

 
1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10373. szám) (Potápi Árpád János (Fidesz) képviselő önálló 

indítványa) (Általános vita) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

 
A bizottság részéről 

 

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
Csóti György (Fidesz) 
Ékes Ilona (Fidesz) 
Gaal Gergely (KDNP) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Szabó  Rebeka (független) 
Szabó Vilmos (MSZP) 
Szávay István (Jobbik) 
Dr. Szili Katalin (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  

  
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz) 
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP) megérkezéséig Gaal Gergelynek (KDNP) 

Meghívottak részéről 
  
Hozzászóló 

  Dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 9 perc) 
 

Elnöki bevezető 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Bizottság! A jegyzőkönyv számára szeretném a helyettesítéseket 
bejelenteni: dr. Kovács Ferenc alelnök urat helyettesítem én, dr. Hoppál Péter képviselő urat 
helyettesíti Ékes Ilona képviselő asszony, Kalmár Ferenc András képviselő urat pedig Gaal 
Gergely képviselő úr helyettesíti. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk.  

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10373. szám) (Potápi Árpád János (Fidesz) képviselő önálló 
indítványa) (Általános vita) 

Két napirendi pontunk van ma, az első a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi 
LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Ezt T/10373. számon kapták kézhez a 
képviselők. A kormány részéről üdvözlöm dr. Rétvári Bence parlamenti államtitkár urat, a 
KIM részéről. Az előterjesztő magam vagyok. Nem kívánom kiegészíteni a módosítást. 
Megkérdezem államtitkár urat, hogy mi a kormány véleménye. 

Dr. Rétvári Bence államtitkár hozzászólása 

DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Még egyszer elnézést kérek a késésemért. A kormány 
támogatja a javaslatot, pontosan azért, hiszen nagyon sokan, akik határon túl kérik a magyar 
állampolgárságot, fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, és elnök úr javaslata pontosan 
ezt a biztonságérzetet támasztja alá mindenki számára.  

Eddig is a magyar kormány számtalanszor elmondta, hogy akik egyszerűsített 
honosítás keretében magyar állampolgárságért folyamodnak, azoknak az adatait 
természetesen - minden ország minden állampolgárának adatait – teljes mértékben az állam 
belügyének tartják, és semmiféleképpen nem hozzák nyilvánosságra. Ezzel persze korábban 
sokan fenyegetőztek. Úgy gondolom, hogy ez a fajta módosítás még inkább segíti a határon 
túli magyarok érdekeit. És még inkább cizellálja azoknak az adatoknak a körét, amelyeket az 
ország valamilyen okból nem közérdekű adatként, hanem egyfajta bizalmas kezelésben tart 
önmagánál. Minden ország az állampolgárokról szóló adatot ilyesfajta módon igyekszik 
őrizni. Ez egy ahhoz tartozó, nem közvetlenül az állampolgárságot érintő, de ahhoz tartozó 
fontos közigazgatási adat. Ezért támogatja a kormány a javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Önöké a szó. 

Kérdések, hozzászólások. Csináljuk egy körben, hogyha javasolhatom. Szabó Vilmos 
képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások 

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Államtitkár 
Úr! Azt gondoljuk, hogy ebben a formájában túlságosan erős és széles körű a korlátozás, 
vagyis nem is a törvény maga mondja ki, hogy az adatszolgáltatás korlátozható, megtiltható, 
hanem rábízza arra az alkalmazóra, aki ezt esetenként eldöntheti. Így akár statisztikai adatokat 
is meg lehet tagadni vagy a szolgáltatását is meg lehet tagadni. És egyébként azt gondoljuk, 
hogy ami pedig a személyes adatok védelmét illeti, azt biztosítják már egyéb törvények. 
Maga, egyébként az alaptörvény is, de az információs és önrendelkezési jogról szóló 2011-
ben hozott törvény maga is. Tehát ebben az értelemben nem tartunk attól, hogyha ez a 
szabályozás vagy módosítás nem következne be, akkor fenyegetve és veszélyben érezhetnék 
magukat azok a magyar állampolgárok, akik újonnan, a könnyített honosítás után vették fel 
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akárhol is az anyaországon kívül, merthogy élhetnek a jogukkal. Ebből az okból kifolyólag mi 
nem támogatjuk azt a módosító javaslatot. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Volt egy mulasztásom. Szabó Rebeka képviselő asszonyt 

nem üdvözöltem. Örülünk, hogy ebben a bizottságban dolgozik tovább. Szávay István 
képviselő úr!  

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Üdvözlöm tisztelettel államtitkár 

urat. Nekünk a javaslattal egészen más bajunk van, mint amit Szabó képviselő úr mondott. Mi 
értjük ennek a javaslatnak a célját ugyan, de ez egy szemfényvesztés, államtitkár úr, amit 
önök csinálnak most. Ez egy porhintés. Azt mondani, hogy a magyar állampolgárok akkor 
fogják biztonságban érezni magukat, hogyha nem lehet nyilvánosságra hozni azt, hogy 
Felvidékről 150-en kértek állampolgárságot vagy 500-an vagy 450-en. Nem, államtitkár úr! A 
határon túli nemzettestvéreink meg állampolgáraink akkor fogják biztonságban érezni 
magukat, ha önök meg a magyar kormány hajlandóak az érdekükben fellépni, mint ahogy ezt 
egyébként az elmúlt két és fél évben nem tették meg. Akkor fogják magukat biztonságban 
érezni például a felvidéki magyarok, ha azt látják, hogy a kétoldalú kormányközi 
találkozókon, a miniszterelnök úr találkozóin, a külügyminiszteri találkozókon határozottá és 
világossá teszi a magyar kormány az álláspontját, hogy nem tűri azt a jogfosztást, ami most a 
Felvidéken zajlik. Azok, akiket megfosztottak az állampolgárságától, a lakcímétől, a 
választójogától meg az egészségbiztosításától, azok nem attól lesznek nagyobb biztonságban, 
államtitkár úr és elnök úr, aki jegyzed ezt a javaslatot, hogy nem lehet statisztikai számokat 
nyilvánosságra hozni. Ezek statisztikák és statisztikai számokról van szó, nem emberekről és 
nem állampolgárokról, államtitkár úr, amit ön mondott. Ettől még senki nem lesz 
biztonságban. Akkor lesznek biztonságban, hogy ha önök hajlandóak a kétoldalú 
kapcsolatokban világossá tenni a magyar álláspontot és nem Ipoly-hidakkal kábítják a 
felvidékieket, amik egyébként meg sem épülnek, és nem arról beszélnek, amiről a magyar 
Külügyminisztérium folyamatosan beszél, hogy itt most a gazdasági kapcsolatokat kell 
előtérbe helyezni, és majd később elővesszük a vitás kérdéseket. A külhoni magyarokat meg 
kell védeni, és nagyon fontos lenne, hogy biztonságban érezzék magukat. Ebben azt hiszem, 
egyetértünk, ez a javaslat nem ezt szolgálja. Ez a javaslat azt szolgálja, hogy önök az elmúlt 
két és fél éves, ezzel kapcsolatban meglehetősen meghunyászkodó politikájukat valamennyire 
megpróbálják ellensúlyozni, és azt mondani, hogy megvédik a magyar állampolgárokat, mint 
ahogy egyébként az elmúlt két és fél évben nem védték meg őket, sőt, Semjén miniszterelnök-
helyettes úr még azt is tanácsolta nekik, hogy tagadják is le az állampolgárságukat, és titokban 
itt, Magyarországon vegyék fel.  

A javaslatnak az indoklása persze elgondolkodtató abból a szempontból, meg lehet 
ezen gondolkodni, hogy milyen nemzetbiztonsági relevanciája van a statisztikai számok 
közzétételének, de minket nem a statisztikai számok érdekelnek, hanem az egyének, azok az 
emberek, akiket két és fél élve üldöznek, akiktől a jogaikat megfosztották, és akiknek az 
érdekében a magyar kormány érdemben az égvilágon az elmúlt két és fél évben semmit nem 
tett. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin képviselő asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a 

késésért, tévéfelvétel miatt késtem. 
Én csak egy kérdéssel szeretnék élni. Amikor ezt a módosító indítványt elolvastam, 

akkor abból megpróbáltam azt az élethelyzetet elképzelni, hogy bárki kérdéssel fordul az 
adatkezelőhöz abban a tekintetben, hogy szeretné tudni, hogy hol, milyen megoszlásban 
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történtek az állampolgársági igények teljesítései, hogy gyakorlatilag ebből a módosítóból az 
érzékelhető, hogy az adatkezelőnek egy diszkrecionális joga, hogy eldöntse, hogy ennek 
eleget tesz-e vagy sem. A kérdésem az, hogy erre vonatkozott-e egyébként a módosítási 
indítvány.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván még hozzászólni? Államtitkár úr!  
 
DR. RÉTVÁRI BENCE parlamenti államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Itt a politikai vitába különösképpen nem akarok 
belemenni, mert ezt a bizottsági tagok egymás között egymás kölcsönös megelégedésére 
bizonyára alkalomról alkalomra megvívják, meg az előterjesztő helyébe sem szeretnék 
helyezkedni. Csak kormányzati szempontból mondanám azt el, hogy nyilvánvalóan 
Magyarország nem olyan kritikákat meg támadásokat kap, Szávay képviselő úr, mint amiket 
ön mondott, hanem a magyar kormányt éppen azért támadják külföldön, emlékszik ön is, 
hogy az Európai Parlamentben is felvetődött a kettős állampolgárság kérdése, és pont az 
Európai Néppárt akkori frakcióvezetője védte meg Magyarországot ebben a kérdésben, hogy 
Magyarországnak joga van ilyesfajta kettős állampolgársággal kapcsolatos szabályozásokat 
hozni. Ön is emlékszik arra, hogy 2011. december 8-án az Európai Uniónak azon döntésénél, 
melyben Szerbia tagjelölti státusáról döntöttek, Magyarország feltételül szabta a vajdasági 
magyarok kárpótlásügyének a rendezését, és ez ezelőtt 3-4 nappal meg is történt. Tehát 
egyáltalán nem vádolható a mai kormány azzal, hogy ne merne akár európai uniós fórumokon 
is éles feltételeket szabni egy-egy országnak, hogy az ottani magyarokkal hogyan bánik, és 
szüntesse meg velük kapcsolatban a diszkriminációt. Ennyit kívántam a kormány nevében 
hozzátenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Vilmos, illetve Szávay képviselő úr hasonlóan 

ítélte meg, azt gondolom, a törvénymódosítást. (Szabó Vilmos: Nem, nem! - Szávay István: 
Nem, nem hasonlóképpen!) Nem, jó, akkor Szávay képviselő úréra emlékszem jobban, mert 
az volt kevésbé régebbi. Én azt gondolom, hogy a kormánynak a politikáját az elmúlt években 
úgy értékelni, hogy szemfényvesztés volt, ez erős túlzás vagy túl erős kritika. Biztos, hogy 
voltak olyan momentumok, amit lehet kritizálni, viszont nemzetpolitikai tevékenységét a 
kormánynak, úgy gondolom, így illetni nem nagyon lehet, bár itt most keveredik a két 
szerepem, a képviselői vagy elnöki szerep, és az előterjesztőnek a szerepe. Úgy érzem, hogy 
az előterjesztésre vonatkozólag igazából nem fogalmazott meg egyértelmű kritikát, illetve 
nem arra vonatkozott, hanem úgy általában.  

Szabó képviselő úr: a statisztikai adatokat meg lehet-e tagadni, illetve Szili képviselő 
asszonynak is hasonló volt a kérdése. Gyakorlatilag a módosítás alapján az adatkezelőnek lesz 
egy mérlegelési joga, hogy megadja-e ezeket a számokat, illetve a konkrét eseteknél vagy 
nem adja meg. Erre, úgy gondoljuk, azért van szükség, mert az elmúlt időszakban többeknél 
kiderült az, hogy kérvényezték a magyar állampolgárságot, illetve fel is vették a magyar 
állampolgárságot, és emiatt retorziók érték őket, illetve konkrétan tudunk arról, hogy a 
biztonsági szolgálatok együttműködnek abban, illetve több biztonsági szolgálat elismerte azt, 
hogy kihallgattak például ukrán állampolgárokat, akik magyar állampolgárságot kaptak, de a 
szlovák hasonló szervek is foglalkoznak ilyen ügyekkel. Na most, főleg ott, ahol kevés az 
állampolgári esküt tettek száma egy adott régióban, ha ott ismerik a számokat, akkor - csúnya 
szóval – akár darabra is vissza tudják őket keresni, hogy melyik község, melyik városban 
tettek ilyen esküt. Kik azok a személyek, és így őket érhetik ilyen retorziók.  

A későbbiekben, hogy ha ez a törvénymódosítás átmegy a parlamenten, akkor erre 
kevesebb lehetőség van. Erre vonatkozik alapvetően a módosítás. Képviselő úr! 
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak akkor, ha már itt a 
jegyzőkönyvet pontosítottuk, akkor tegyük meg még egyszer. Elnök úr, nem a kormány 
elmúlt két és fél éves nemzetpolitikáját minősítettem szemfényvesztésnek. Ha ezt tettem 
volna, akkor sem biztos, hogy messze állnék az igazságtól, de nem ezt tettem. Én az ön 
javaslatára mondtam azt, hogy – pontosabban az ön által jegyzett javaslatra. És pontosan 
azért, mert elnök úr is megadta helyettem a pontos indoklást, itt az előbb elmondottakban. 
Összekeveri elnök úr itt a statisztikai számokat meg az egyéneket. Az, hogy most tudják 
Felvidékről, hogy hány állampolgár van, attól még nem fogják tudni a félmilliós 
magyarságból visszakövetni, hogy ki volt az a 150, aki beadta. Mi az egyénekről beszélünk, 
államtitkár úr és azokról az emberekről, akiknek a védelmében a magyar kormány semmit 
nem tett az elmúlt két és fél évben, nem állt ki a nemzetközi fórumokon és a kétoldalú 
találkozókon, követelve a jogfosztásoknak a megszüntetését Felvidéken. Ez az egyik. A másik 
pedig, ezzel a javaslattal önök a statisztikában fogják azt kommunikálni, hogy mennyire 
megvédik a határon túli magyarokat, mert ezzel érezhetik magukat biztonságban, hogy 
statisztikai adatok nem adhatók ki róluk. Én tartózkodni fogok a szavazásnál, tehát nem ellene 
fogok szavazni, ezért is jeleztem határozottan, hogy nem vagyunk egy platformon a 
szocialista képviselőtársammal, tehát értem én, hogy mi ennek a javaslatnak a lényege, csak 
ez egyáltalán nem oldja meg a problémát. Ez önöknek egy kiváló kommunikációs lehetőség 
lesz, hogy elmondják, hogy mennyire megvédik azokat, akiket egyébként valójában nem 
védenek meg. Köszönöm. Államtitkár úrnak is köszönöm a reakcióját, én egész másról 
beszéltem, de nem baj, zárjuk ezt le, legalábbis én részemről lezártam. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csóti képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr a szót. Nem akartam szólni, de nem 

tudom végül is megállni, hogy Szávay képviselőtársam felszólalására, véleményére ne 
reagáljak. Én úgy gondolom, és ezt már harmadszor mondom ebben a bizottságban, hogy ez a 
Nemzeti összetartozás bizottsága, és meg kellene keresni azt a közös nevezőt, ami mentén 
együtt tudunk dolgozni a nemzet érdekében, és hiába másodszor azt mondta Szávay 
képviselőtársam, hogy a szemfényvesztést csak erre a javaslatra értette, végül megint csak a 
kormánynak a határon túli magyarok ügyében kifejtett tevékenységét illeti erős kritikával. Én 
azt gondolom, hogy ez egy másik ülésnek lehet a napirendje, amikor értékeljük a kormány 
tevékenységét. Én itt úgy gondolom, hogy egy olyan lépésről van szó, amely magyar 
állampolgárok érdekeit védi, és akkor ezt inkább támogatni kellene. De még hozzáteszem azt 
is, hogy nagyon könnyű ellenzékben ilyen kritikákat megfogalmazni, kérem Szávay 
képviselőtársamat, hogy ne felejtse el azt a régi igazságot, ami ma is érvényes, hogy a politika 
a lehetőségek tudománya. Lehet szeretni és kívánni sok mindent, de megvalósítani csak azt 
lehet, amire reális lehetőség van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin képviselő asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék 

visszatérni az eredeti kérdésemhez, amiben azt kell hogy mondjam, én azt tartom csak 
furcsának, hogy egy adatkezelőnek diszkrecionális joga van ott, ahol nemzetbiztonsági 
érdeket sért. Szerintem, ha a jogalkotónak az a szándéka, hogy nemzetbiztonsági érdek esetén 
kizárt legyen, hogy bárki adatot közöljön, akkor másként kellene fogalmazni ebben a 
módosító javaslatban. Egyszerűen azt kell megfogalmazni, hogy az adatkezelő nem adhat ki 
abban az esetben adatot, hogyha ez nemzetbiztonsági érdeket sért, hiszen ebben – és 
hangsúlyozom még egyszer – a módosításban én pontosan azt érzékelem, hogy az 
adatkezelőnek van egy diszkrecionális joga, tehát ő személyében eldöntheti azt, egyrészt, 
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hogy ez nemzetbiztonsági érdeket sért-e vagy sem, és hogy abban az esetben is, hogyha azt 
sért, akkor is esetlegesen kiadhatja az adatokat. Tehát én ebben sokkal kógensebben 
fogalmaznék a nemzetbiztonsági érdekek esetén. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előbb is értettem a kérdést. A válaszom az, hogy meg 

kell fogalmazni módosító indítványt, hogy konkrétabb legyen esetlegesen a szöveg.  
Van-e még képviselőtársaimnak kérdése, hozzászólása. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, 

államtitkár úr már nem kíván hozzászólni. Akkor szavazás következik. A kormány támogatja.  

Határozathozatal 

Megkérdezem, hogy kik tartják általános vitára alkalmasnak. (Szavazás.) 8 igen, 1 
nem, 3 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

A bizottsági előadói szerepet ki vállalja? Csóti képviselő úr elvállalta. Támogatjuk? 
(Szavazás.) Igen. Köszönöm szépen. Van-e kisebbségi előadó? Nincsen. Előreláthatólag 
holnap késő délután, este lesz a parlamentben ez a napirendi pont.  

Egyebek 

Egyebekben szeretném újfent elmondani, hogy április 2-án, húsvét kedden lesz 
bizottsági ülésünk. Külügyminiszter úr éves beszámolója lesz 10 órakor. Kérek mindenkit, 
hogy tegye szabaddá magát és tudjon eljönni. Köszönöm.  

 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Nekem lenne egy kérdésem, elnök úr. Lehet tudni 

arról, hogy Kárpátalján mi történt a Határtalanul! programban részt vevő diákokkal?  
 
ELNÖK: Éppen most nézünk utána ennek. Konkrétabbat nem tudok én sem, mint amit 

hallottam a rádióban.  
Köszönöm szépen mindenkinek. Viszontlátásra!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc)  
  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia 


