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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T115818 . számon előterjesztett, A magyar állampolgárságról szóló 1993 . évi LV.
törvény és a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001 . évi XXXIX.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . április
26-ai 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 képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli kiegészítését .

A bizottság többsége egyetért a törvényjavaslat célkitűzéseivel, és egyaránt
szükségesnek tartja a magyar állampolgárságról szóló 1993 . éví LV . törvény és a
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001 . évi XXXIX. törvény módosítását .

A jelzett törvénymódosítások célja az idegenrendészeti és az állampolgársági
eljárás egyszerűsítése, gyorsítása, illetőleg a magyar állampolgárság honosítással vagy
visszahonosítással történő megszerzésének méltányosabbá tétele. A módosítások
hozzájárulnak ahhoz, hogy a határon túli magyarok számára könnyebben átjárhatóak
legyenek a határok. E vélemény szerint a benyújtott javaslat összhangban áll az Európai
Állampolgársági Egyezmény rendelkezéseivel is .

A kisebbségi vélemény részéről kérdés hangzott el arra vonatkozóan, hogy miért
nem elfogadható Magyarország részéről a kettős állampolgárság intézménye, holott a
környező országokban ez már ismeretes . E vélemény képviselője szerint indokolatlan és
túl hosszú a törvényjavaslat szerinti 12 hónapos határidő . A kisebbségi vélemény
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képviselője kérdést tett fel az Előterjesztőhöz arra vonatkozóan, hogy mi indokolja a
hatósági orvosi vizsgálat (kötelező egészségügyi szűrővizsgálat) elmaradását, illetve,
hogy az eredetileg az egykori Magyarország területén (p1 . Vajdaság) élőknek is le kell-e
fordíttatni alapvető dokumentumaikat vagy elfogadják-e magyar nyelven .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (I 9i, On, 2t)

A bizottság előadója az általános vitában : Ékes József (független)

Budapest, 2005 . április 26 .
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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