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Szili Katalin úrasszonynak
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91.§.-a és a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27 .§-a szerinti

jogomnál fogva kérdést kívánok intézni

Dr. Takács Albert

igazságügyi és rendészeti miniszter Úrhoz

„Hogyan lehetséges, hogy a hatóságok még ma is megszűntethetik a

magyar állampolgárságot?„

címmel.

A kérdésre írásban kérem a választ .

Tisztelt Miniszter úr!

Egy Kiskunmajsán élő magyar állampolgár ügyében írok Önnek . Pongrátz

Ödön 1922. november 6-án született Szamosújváron. A család 1944-ben települt át

Magyarországra. 1946 és 1956 között Magyarországon éltek, mint magyar

állampolgárok. Pongrátz Ödön 1956-ban kénytelen volt elhagyni az országot, és az

Amerikai Egyesült Államokba távozott . A rendszerváltást követően kérte magyar

állampolgársága helyreállítását, ami megtörtént . 1994 április 26-án a magyar

hatóságok kiállították számára a magyar állampolgárságot igazoló magyar útlevelet .
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Pongrátz Ödön 2005-ig mint magyar-amerikai állampolgár az Amerikai

Egyesült Államokban élt . 2005-ben úgy döntött, hogy haza költözik. Időközben -
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1999. április 26-án - lejárt az útlevele érvényessége . A Kiskunmajsán benyújtott
kérelmére az ügyintéző azt mondta, hogy a hazai szervek nyilvántartásában Pongrátz
Ödön, mint magyar állampolgár nem szerepel . A nyilvántartás hazai hiányosságai
miatt olyan egyéb szükséges okmányait sem tudja beszerezni, mint például személyi
igazolvány, lakcímigazoló kártya, társadalombiztosítási azonosító jel .

Kérem miniszter úr intézkedését Pongrátz Ödön elveszett állampolgárságának
a megtalálása érdekében. Az nyílván nem történhetett meg, hogy egy hivatalosan
kiállított okmány érvényességének a lejárta miatt megszűnjön az állampolgárság -
hiszen ebben az esetben a lejárt személyi igazolványok, útlevelek tulajdonosainak is
számolniuk kellene állampolgárságuk elvesztésével . Ha hibáztak a hatóságok, akkor
miért az ebben vétlen állampolgár a kárvallott? Hogyan lehetséges az, hogy a
hatóságok - de facto - még ma is megszűntethetik a magyar állampolgárságot?

Budapest, 2007- június 11 .

Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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