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Az Országgyűlés 

 
 

Alkotmány- és igazságügyi 
bizottságának 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi  

bizottságának 
Külügyi 

bizottságának 
 

Rendészeti  
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a  
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény  

módosításáról szóló T/15818. sz. törvényjavaslat  
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/15818/12. számú ajánlással!) 
 
 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, az Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), a Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), a Külügyi bizottsága, valamint a 
Rendészeti bizottsága megvitatta a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a 
külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény módosításáról 
szóló, T/15818. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/15818/10-11. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

Az Önkormányzati bizottság, mint kijelölt bizottság megállapította, hogy nem érkezett 
a feladatkörébe tartozó módosító javaslat. 
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1. Lezsák Sándor képviselő – kapcsolódva Körömi Attila képviselő T/15818/9/1. és a 
T/15818/9/2. számú módosító javaslatához (a T/15818/12 sz. ajánlás 1. és 5. pontja) - a 
törvényjavaslat 1. §-ában magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a 
továbbiakban: Ápt.) 4. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„(3) Az (1) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – 

kérelmére – kedvezményesen honosítható az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem 
magyar állampolgár, aki Magyarországon lakik és felmenője magyar állampolgár volt. 

 
Folyamatosan érvényben lévőnek kell tekintetni azoknak a magyar állampolgárságát, 

akik a köztársasági elnöknek címzett állampolgársági nyilatkozatukban igazolják, hogy őket 
1948. április 1 után fosztották meg magyar állampolgárságuktól. ” 

 
Indokolás: Lásd a T/15818/10. sz. kapcsolódó módosító 

javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Külügyi biz. nem támogatja
- a Rendészeti biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Tatai Tóth András képviselő - kapcsolódva saját T/15818/7. számú módosító 
javaslatához (a T/15818/12. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 2. §-ában az Ápt. 4/A. § 
(2) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/Az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
[Nem köteles vizsgát tenni:] 
 

„b) aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben végzettséget 
szerzett[;], továbbá akinek iskolai bizonyítványából megállapítható, hogy nevelési-oktatási 
vagy felsőfokú intézményben magyar nyelvet és magyar irodalmat legalább egy évig tanult;” 
 

Indokolás: Lásd a T/15818/11. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Külügyi biz. nem támogatja
- a Rendészeti biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. május 23. 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

elnöke 

Németh Zsolt s.k., 
a Külügyi  

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti 

bizottság elnöke 
 
 
 


