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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/10731 . számon előterjesztett, A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
szeptember 28-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőket és a Kormány jelenlévő
képviselőjét is az Előterjesztéssel kapcsolatban .

A bizottság többsége elfogadta a Kormány képviselőjének jogi érveit és
nemleges állásfoglalását . A Kormány képviselője három fontos jogi ellenérvet emelt ki :
1 ., a népszavazás kiemelten fontos, leképezi a társadalmi megítélést, és annak
eredménye az Országgyűlésre fontos kötelezettséget ró, azaz az Országgyűlés nem
fogadhat el a népszavazás eredményéhez képest nem azonos tartalmú törvényt ; 2., a
törvényjavaslat nem old fel egy súlyos koherenciazavart ; 3 ., más fontos, szintén 2/3-oss
törvényjavaslattal, így pl . az Idegenrendészeti törvénnyel sincs összhangban .

A kisebbségi vélemény képviselői az Előterjesztők mellett érveltek . Számos
kérdés hangzott el, mind az Előterjesztők, mind a Kormány jelenlévő képviselője felé .
Ezek közül a legfontosabb az volt, hogy van-e jogi akadálya, azaz nem alkotmánysértő-
e a törvényjavaslat elfogadása, tekintettel az OGY által kiírt népszavazásra . Kérdés
hangzott el arra vonatkozóan is, hogy az MDF frakcióbeli előterjesztők egyeztettek-e a
Magyarok Világszövetségével, és arra is, hogy miért csak most és miért pont most, a
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népszavazást megelőzően került sor a benyújtására . A vitában a jogi érvek mellett
politikai érvelések is elhangzottak mindkét oldalról .

A vita végére letisztázódott, hogy más a jogi tartalma a népszavazásnak és az
Előterjesztésnek . Az Előterjesztésben szereplő kedvezményes honosítás alanyai egy
bővebb kört ölelnének fel . A vita során sok szó esett a magyarságról, a nemzettudatról,
és arról is, hogy ez Előterjesztés valóban a határon túli magyarok otthonmaradását
kívánja-e szolgálni . Az érvelések során demográfiai érvek és pénzügyi ellenérvek is
elhangzottak .

A bizottság ígéretet kapott, hogy a Belügyminisztérium egy részletes jogi és
szakmai háttéranyagot készít .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára nem tartotta alkalmasnak . (10i,
On, 11 t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában.

Budapest, 2004 . szeptember 28 .
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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