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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a H112727. számon előterjesztett, A határon túli magyarok nemzetpolgárságáról és
a „Szülőföld"-programcsomag létrehozásáról szóló országgyűlési határozati

javaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
november 23-ai ülésén az országgyűlési határozati javaslatot megvitatta és ahhoz a
Házszabály 95 . § (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást
nyújtja be :

A bizottság hosszú politikai és szakmai együttes vitát folytatott le az
országgyűlési határozat és a benyújtott törvényjavaslat általános vitára való
alkalmasságáról. A vitában sok szó esett a december 5-ei népszavazásról, illetve a
politikai pártok álláspontjairól is .

A többségi álláspont képviselői támogatják az Alkotmány 6 . § (3) pontjában
foglaltakkal összhangban álló országgyűlési határozat benyújtását . E vélemény
képviselői egyetértettek az országgyűlési határozatban megfogalmazott, a szülőföldön
való boldogulás reális esélyeit és az anyaországgal való akadálytalan kapcsolattartást
biztosítani kívánó új nemzetpolitikával, illetve annak a javaslatban kidolgozott
pilléreivel. A nemzetpolgárság intézménye, és a „Szülőföld"-programcsomag a nemzet
határok megváltoztatása nélkül megvalósuló békés újraegyesítését szolgálja.

Bizottsági ajánlás



Kérdés hangzott el az Előterjesztő felé, hogy a javaslatok benyújtása előtti
novemberi ülést megelőzően mikor ülésezett a MAÉRT . Rákérdeztek a képviselők,
hogy mi lesz a Koppenhágai kritériumokkal?

Az ellenzéki képviselők hiányolták, hogy a vitában nem hangzottak el igazi
érvek az új nemzetpolitikának alátámasztására, illetve arra vonatkozóan, hogy miért jó
az országgyűlési határozat . E vélemény képviselői szerint az országgyűlési határozat 2 .
pontjának létjogosultsága megkérdőjeleződik a törvényjavaslat egyidejű benyújtásával .
Másrészt e vélemény szerint kérdéses a törvényjavaslatnak a „statusz-törvényhez" való
viszonya is, illetve egyes vélemények szerint lenullázza, illetve kiüríti azt .

Nagyon sokan vitatták a „nemzetpolgár" kifejezést, illetve alkotmányosságát és
tartalmát is, míg mások a külhoni állampolgárságot, illetve a külhoni útlevél bevezetését
vették kritika alá. A függetlenné vált képviselők újra érveltek a gyorsított eljárású,
kedvezményes honosítás mellett, melyet nemrégiben tárgyalt a bizottság és a Parlament
is MDF-es önálló indítványként. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy
Magyarországnak előbb vagy utóbb kezelnie kell a migrációs kérdést .

A kisebbségi vélemény képviselői egyetértettek abban, hogy a ,,nemzetpolgár" kifejezés,
illetve annak intézménye nem helyes, sem a magyar jogban, sem a nemzetközi jogban
nem létezik . Az ellenzék és a kormánypártok többször kérték egymást, hogy definiálják
a fogalmakat (kettős állampolgárság, magyar állampolgárság, külhoni állampolgár),
illetve nyilvánosan valljanak színt, hogy melyik párt mit kíván valójában adni a határon
túli magyarok számára.

Az ellenzéki vélemény képviselői szerint egyik javaslat sem kidolgozott, „totális
kormányzati kapkodás és káosz" . E vélemény képviselői szerint a lényeg a népszavazás
során feltett kérdésre adott igen, vagy nem válaszban rejlik és a többi részletkérdésben
konszenzussal meg kell állapodni .

A bizottság az országgyűlési határozati javaslatot általános vitára alkalmasnak
tartotta . (11 i, 4n, 4t)

A bizottsági többségi előadója az általános vitában: Donáth László (MSZP)
A bizottság kisebbségi előadója az általános vitában : Ékes József (Független)

Budapest, 2004. november 23 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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