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2005. évi . . . törvény
a magyar állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény módosításáról

1 .§

A magyar állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény (továbbiakban: törvény) preambuluma a
következőre módosul :

„Az Országgyűlés a magyar állampolgárság erkölcsi súlyának megőrzése és az állampolgárok
Magyar Köztársasághoz való kötődésének erősítése érdekében, a magyar állampolgársági jog
hagyományait tiszteletben tartva, a folytonosságát helyreállítva és a nemzetközi szerződések
előírásait figyelembe véve, a magyar állampolgárság keletkezésének, megszerzésének és
megszűnésének szabályairól a következő törvényt alkotja :"

2.§

A törvény 1 . § (2) bekezdése a következőre módosul :

„Senkit nem lehet születés által szerzett állampolgárságától, illetve állampolgársága
megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani ."

3 .§

A törvény 4. § (3) bekezdése elmarad, a (4) bekezdés (3) bekezdésre sorolódik át, és helyére a
következő új (4) bekezdés lép :

„Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feltétel fennállása esetén, az Országgyűlés
döntésével, e törvény rendelkezései szerint, kérelmére kedvezményesen és gyorsított eljárásban
honosítandó az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem magyar állampolgár, akinek felmenője
magyar állampolgár volt, és írásos nyilatkozatban közösséget vállal a magyar nemzettel, amelyben
kijelenti, hogy gyermekeit magyar szellemiségben neveli ."

4 .§

A törvény 4. § (5) bekezdése a következőre módosul :

„Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott időtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytől a
kiskorú tekintetében el lehet térni, ha a honosítását a szülővel együtt kéri, vagy szülője a magyar
állampolgárságot megszerezte ."

5 .§

A törvény 4 . § (7) bekezdése a következőre módosul :

„A köztársasági elnök a folyamatos magyarországi lakóhely tekintetében az (1)-(3) bekezdésben
meghatározott időtartam, valamint az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott feltétel alól -
a belügyminiszter javaslatára - felmentést adhat, ha a kérelmező honosításához a Magyar
Köztársaságnak fontos érdeke fűződik."



6.§

A törvény 4 . §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki :

„A (4) bekezdés alapján benyújtott kedvezményes és gyorsított honosítási kérelmekkel kapcsolatos
eljárásra a 6 ., 7 ., 16. és 17. §-ban foglalt rendelkezések nem vonatkoznak."

7.§

A törvény 4/A . § (2) bekezdése a következőre módosul, új e) ponttal egészül ki :

„Nem köteles vizsgát tenni :
a) a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy ;
b) aki magyarországi felsőoktatási intézményben magyar nyelvű oktatásban diplomát szerzett ;
c) aki a kérelem benyújtásakor 65 . életévét betöltötte ;
d) aki igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a
vizsga letételére ;
e) aki a 4. § (4) bekezdése alapján nyújtotta be a honosításra irányuló kérelmét ."

8.§

A törvény 13 . §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki :

„A 4. § (4) bekezdés alapján kezdeményezett honosítás iránti kérelmet - az (1) bekezdésben
meghatározott nyomtatványon és módon - a (3) bekezdésben megszövegezett nyilatkozatok
egyikének aláírt példányával együtt bármely megyei - fővárosi - közigazgatási hivatalban, vagy az
illetékes magyar diplomáciai és konzuli tisztviselőhöz, illetőleg a szomszédos államok területén
élő magyarokról szóló 2001 . évi LXII. törvény végrehajtását szolgáló magyar központi
közigazgatási szervnél (a továbbiakban : eljáró hatóság) kell benyújtani ."

9.§

A törvény 13 . §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki :

„A 4. § (4) bekezdés alapján kezdeményezett honosítási kérelem részét képező - az
állampolgársági esküvel, illetve állampolgársági fogadalommal egyenértékű - írásbeli nyilatkozat
az alábbi két szövegváltozat egyikének megfelelő igazolás mellett történő aláírásával tehető meg :
- Én, . . . közösséget vállalok a magyar nemzettel, és kijelentem, hogy gyermekeimet magyar
szellemiségben nevelem . Isten engem úgy segéljen .
- Én, . . . közösséget vállalok a magyar nemzettel, és kijelentem, hogy gyermekeimet magyar
szellemiségben nevelem ."

10 . §

A törvény 13. § (2) bekezdése (4) bekezdésre sorolódik át, és a következőre módosul :

„A kérelmet az anyakönyvvezető, a megyei - fővárosi - közigazgatási hivatal vezetője, illetőleg az
eljáró hatóság nyolc napon belül, a konzul és a diplomáciai tisztviselő az átvételtől számított első
diplomáciai postával köteles felterjeszteni a belügyminiszterhez ."



A törvény 13 . §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki :

„A honosítás iránti kérelmet a 4 . § (4) bekezdése alapján és e törvény rendelkezései szerint
benyújtó személy e törvény erejénél fogva, külön döntés nélkül magyar állampolgárrá válik . Az
állampolgárság megszerzéséről a belügyminiszter honosítási okiratot ad ki, amelyet legkésőbb a
kérelem beérkezését követő kilencvenedik napon a kérelmező lakcímére postai kézbesítéssel kell
megküldeni . A kérelmező attól a naptól válik magyar állampolgárrá, amelyik napon a
belügyminiszter a honosítási okiratot aláírta. Késedelmes ügyintézés esetén a késedelem tényéről
és várható időtartamáról, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencvenedik napon
postázott levélben a belügyminiszter a kérelmezőt értesíteni köteles . Késedelmes ügyintézés esetén
a kérelmező a kérelem benyújtásától számított kilencvenedik napon válik magyar állampolgárrá,
és a honosítási okiraton is ezt a napot kell feltüntetni a magyar állampolgárság megszerzésének
napjaként. Hiánypótlásra való felszólítás esetén a határidők a hiánypótlás teljesítésének napjával
újra indulnak ."

12. §

A törvény 13 . §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki :

„A honosítás iránti kérelmet a 4 . § (4) bekezdése alapján és e törvény rendelkezései szerint
benyújtó személy e törvény erejénél fogva, külön döntés nélkül a kérelem benyújtásának napjával
magyar állampolgárrá válik, amennyiben kérelméhez csatolta az e törvény hatályba lépéséig
nevére kiállított érvényes „Magyar igazolványt" . Az állampolgárság megszerzéséről a
belügyminiszter honosítási okiratot ad ki, amelyet a kérelem beérkezését követően
postafordultával a kérelmező lakcímére postai kézbesítéssel kell megküldeni . A honosítási
okiraton azt a napot kell feltüntetni a magyar állampolgárság megszerzésének napjaként, amely
napon a kérelmező a kérelmét benyújtotta. Hiánypótlásra való felszólítás esetén a határidők a
hiánypótlás teljesítésének napjával újra indulnak ."

13. §

A törvény 13 . §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki :

„A 4. § (4) bekezdése alapján benyújtott kérelmek eljárásának költségeit az állam viseli ."

14. §

A törvény 20/A. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki :

„A 4. § (4) bekezdés alapján benyújtott kérelemmel együtt kérelmezett névmódosításról kiadott
belügyminiszteri okirat a kérelmező magyar állampolgársága megszerzésének napján lép
hatályba."

15 . §

A törvény 24. § (4) c) pontja a következőre módosul :

„a jegyzőnek, az anyakönyvvezetőnek, a megyei - fővárosi - közigazgatási hivatal vezetőjének,
illetőleg az eljáró hatóságnak, valamint a diplomáciai tisztviselőnek és a konzulnak az



állampolgársági kérelmek átvételével, az okiratok továbbításával, valamint a hatósági
nyilvántartások értesítésével kapcsolatos feladatait ;"

16. §

E törvény a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba, rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell .

Általános indoklás

Az első magyar állampolgársági kódex a magyar állampolgárság megszerzését, a kontinentális
Európa országaira máig is jellemzően, elsődlegesen a leszármazás jogalapjára helyezte . Ez a
jogalap a történelem folyamán nem változott, ám az első és második világháború után, a történelmi
Magyarországtól elcsatolt területeken élő magyarok esetében a jogfolytonosság megszakadt. Ők
akaratuk ellenére, kollektív módon fosztattak meg magyar állampolgárságuktól .
Az eltelt több mint tíz év tapasztalata azt mutatja, hogy a magyar állampolgárságról szóló hatályos
törvény nem nyújtott hathatós megoldást az ország határain túl élő magyarok és az anyaország
közötti kapcsolatok kellő mértékű erősítésére, nem adott történelmi jóvátételt a kisebbségi létben
élő nemzettársainknak. Ellenkezőleg, részben a hatályos törvény történelemszemlélettől idegen
rendelkezései áttételesen gyorsítják a határainkon túl élő magyarok asszimilációját, és akár a
szülőföldjükről történő elvándorlásra is ösztönzik őket .

Ezt a helyzetet felismerve, valamint Magyarország európai uniós csatlakozása után a határon belül
és azon kívül élő magyarok közötti különbségtétel további negatív hatásait kivédendő, és a
szülőföldön maradást elősegítendő kezdeményezett aláírásgyűjtést a Magyarok Világszövetsége a
határainkon túl élő magyarok kedvezményes honosítása érdekében . A kérdés december 5-én
népszavazásra került, melyet a kezdeményező mellett a határon túli legitim magyar szervezetek
egyhangú kinyilatkoztatásukkal támogattak .
A 2004. december 5-i népszavazás a szavazatok többségével a történelem kényszere folytán a
magyar állampolgárságtól megfosztott magyar közösségek tagjainak kedvezményes honosítása
mellet voksolt .

A történelmi jóvátétel szükségességét szem előtt tartva, az igazságosság és a méltányosság elvétől
vezérelve és a határainkon túl élő magyarokat mai napig gyakran érő atrocitások
megszüntetésének elősegítése érdekében a jelen tervezet legfőbb célja az, hogy a magyar
állampolgárság jogfolytonosságát helyreállítsa . Mindezt úgy, hogy az Országgyűlés döntéséből
következő gyorsított eljárásban történő kedvezményes honosítással, annak megfelelő súlyt és
tekintélyt adva a lehető legkisebb mértékben terhelje az állami adminisztrációt .

A törvénymódosítás rendelkezései összhangban vannak a népszavazáson feltett kérdés
szellemiségével. A gyorsított eljárásban lefolytatott honosítás törvénybe emelésével a környező
államok közelmúltban alkalmazott és bevált joggyakorlatát alkalmazzuk . A törvényjavaslat
elfogadása rövid időn belül bebizonyíthatja, hogy a határainkon túl élő magyarok szülőföldjükön
való boldogulásuk mellett, az anyaországgal szorosabb kapcsolatot építve lélekben és anyagiakban
is jelentősen gyarapíthatják a magyar nemzet egészét, új lendületet adhatnak a magyar
gazdaságnak, és ezen keresztül hozzájárulhatnak az ország gazdasági és biztonságpolitikai
stabilitásához is .
A törvényjavaslat elfogadásával a Magyar Köztársaság számára szintén rövid időn belül egy
erőteljesebb és hangsúlyosabb érdek- és értékképviselet lehetősége nyílik meg az Európai Unióban
és ezen keresztül az Észak-Atlanti térségben .



Részletes indoklás

1 . és 13 . §-hoz

Az 1 . § módosítása és a 13 . § rendelkezése is azt acélt szolgálja, hogy az állampolgársági jog
folytonosságát helyreállító szándék szimbolikusan is, és a tevőleges kiadások állam általi vállalása
révén is egyértelműen megjelenjen a törvény szövegében .

2.§-hoz

A kiegészítés a születés által szerzett jogosultság alanyi jogi jellegét hivatott aláhúzni .

3 .§-hoz

A történelmi jóvátételként a magyar állampolgársági jogosultságba visszahelyezendő személyek
esetében, a törvény 4 . § (1) bekezdésében felsorolt feltételeknek a d) pont kivételével való törlése,
és a feltételek megléte esetén a honosítás elrendelése, nem pedig lehetővé tétele a jogosultság
történelmi és alanyi jellegéből fakad .
A legalább egy éves országon belüli tartózkodás kötelezettségének törlése abból az általánosan
elfogadott nemzetstratégiai célból fakad, mely szerint a két világháború kimenete által határon
túlra kényszerült nemzetrészeket, a magyar állam, alkotmányos kötelezettségének megfelelően, a
szülőföldön történő boldogulásban segíti .
A nyilatkozat megtételének, ezen belül a kérelmező gyermekeinek magyar szellemiségben történő
nevelési kötelezettségnek az állampolgári esküvel egyenértékű szerepe mellett morálisjellege is
van. A morális kötelezettség beemelése a törvény szövegébe, a határon túli nemzetrészek
asszimilációs vesztességeit hivatott csökkenteni, illetve a visszamagyarosodást bátorítani .
A határainkon túl a magyar állampolgárságuktól megfosztva, azaz jogfosztottságban élő magyar
nemzetiségűek részére a magyar állampolgárság gyorsítót eljárásban történő megszerzésének
biztosítása a történelmi jóvátétel szükségességéből, az igazságosság és a méltányosság elvéből
következik.

4. és 5 . §-hoz

A módosítások technikai jellegűek .

6. §-hoz

A törvénymódosítás fő célkitűzéséből következően, a 3 . §-ban megfogalmazottak elérése
érdekében szükséges meghatározni, hogy a hatályos törvény mely szakaszainak rendelkezései nem
vonatkoznak a gyorsított honosítási eljárás lefolytatására .

7. §-hoz

A módosítás a törvényjavaslat fő célkitűzéséből fakad . A jogfolytonosság helyreállítása mentén
honosítási kérelmet benyújtó személy esetében a történelmi jóvátételből fakadóan alanyi jogról
van szó, ami nem lehet függvénye az illető iskolázottsági szintjének . Az alkotmányos alapismereti
vizsga kötelezettségének fennmaradása de facto kizárná a határon túli magyarok akár jelentősebb
részét is a történelmi jóvátétel hatálya alól . A 3 . §-ban javasolt módosítás már eleve megszünteti a



vizsga letételénél€ kcitelezetGSégét, áni a tőrvény 4/A, § (2) bekezdésének felsotolCr jellege mixat a
virsgakőteiezettséget e szakaszban is szükséges kizárni .

S., 10- ás 15. §-hoz

A mcrck>sit.ásnk a lehetséges kérelrnezök szárnáana .k ismeretében, valamint a gördülékeny
munkavégzés érdekében szükségesek és célszerűek . A belügyminisztérium irányítása alá tartozó
küzigazgaiási hivatalok és a magyar állam (űtal létrehozott "státus-iroda" hálólat - mint létező és
tCibb évee bejáratott struktúra - bekapcsolása a kérelmek begyiijtésébe és a honosítás,-,hl együtt járCr
feladatok koordinálwtirtha a munkaterhek aranyosabb szétosztását é5 a belügyminiszter irányító,
szerveztí munkáját is nagyrnrrrtékben segíti .

9. §-hoz

A gyorsított eljárást lcérelmezük Lehetséges számának ismeretében, és a történelmi jóvátétel
logikájából kLrvetkezöen a ttsrvényjavaslat nem teszi szükségessé a hatályos törvénynek megtelelő
ttl laanpofigársági eskü letételéjiek eljárását_ Azonban az esküvel egyenértékű, a nemzettel való
egyíivé tartozást kifejező nyilatkozat megtétele a honosítás gyorsított eljárása során is srükSéges az
állam szexUnpontjából, é fontos, történelmi jelentőségü lelki szükséglet a kérelmező resztről . A
nyilatkozat sziivegváltozrrtnii e szakasz tartalmazza .

1i., 12. és 14. §-hoz

Ezek az éj rendelkezések a 3 . §-Lratl foglaltak szerint kérelmezett honosítás eljárását szabályozzák .
A gyorsított eljárás a jcrgfvlytonossá,g helyeeállításábül és a történelmi jóvátétel szükségességéből
fakad, ezért a kérelmező a feltételek megléte esetén az Országgyűlés e törvény elfogadási ;.val
hozott döntése rcvétx, a törvény erEjétrél fogva és nem a kŰztársasági elnök döntésével válik
magyar állantpolgáaxá . Ebből követkeaőleg az eljárást indokolt Icegyszeráísíl :eni, ezért a
belfigyminiszter a szükséges iratok és okmányok kérelmezö által történő benyújtásra írtán, az
Országgyűlés felhatalmazásából a 3 . §-bon foglalt rendelkezésnek megfelelően kiállítja a
horattsítási okiratot, és azt rövid taton küldi meg a kérelmeznek .
A „Magyar iga.zolváray" honosítási kérelemhez történő csatolása esetén a kérelmező még a
gyorsított eljáráson belül is méltányos, hogy hamarabb válttasson magyar állampolgártó, hiszen a
„Magyar igazolvány" törvény által szabályozott eljárás során történö megszerzését de facto a
kedvezményes és gyorsított honosítás iránti igény hatérozott előztményeként lehet tekinteni .
A .k,árclntek Lehetséges száma miatt az esetlegesen előforduló késedelmes ügyintézéssel szentben
külCinti5cn indokolt óvni, és különösest tiszteletben kell tartani aa kérelmezőnek a magyar
állampolgárság megszerzésélcez fűződő érzelmeit, és védeni a honosításhoz kapcsolódó érctekeit .
Ezért a .hiátrytalan t"eTszereltségget benyti_jtott kérelem esetért az állarmrrpolgárság megszerzésértek
végső napját a kérelrtrez,8 széfmára a törvényből kiszámíthatóvá kell tenni .

Budapest, 2005_ január 6-

- .
KBrürni Attila
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