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Nem vállakozhatunk az állampolgársági jogi 
szabályozás fejődésmenetének részletes be
mutatására, csupán fontosabb állomásaira utal

hatunk. Két fő tendencia mutatható ki: a rendi állam
polgársági jogfelfogás stádiuma és a polgári korszak 
állampolgársági doktrínája. A magyar államalapítás
tól egészen a polgári korig (1848., 1867.) az állam
polgársági jog megfogalmazása tulajdonképpen nem 
a mai állapolgársági jog tartalma szerint rögzítődött. 
Igaz, már Szt. István király törvényeiben (német min
tára megfogalmazott ún. királytükreiben) megjelenik 
az „idegenek" és a „hazaiak" fogalma, azáltal, hogy e 
törvényekben kifejezetten toleráns viszonyt hirdet 
meg a törvényhozó, a „hazaiakat" az idegenek iránti 
szíves vendéglátásra hívja fel. hogy azok nálunk akár 
jobban is érezzék magukat, mint eredeti hazájukban. 
Ugyanakkor az „idegeneket" is arra inti. hogy tisztel
jék a hazai törvényeket.

Werbőczy Tripartitumában (1517) marad a rendi 
társadalomban jellemző állampolgársági felfogás, 
hiszen a nemzethez, a „sui juris” személyekhez csu
pán a nemesség tartozik. A rendi társadalom hierar
chikus, szubordinatív jogfelfogású társadalom, je l
lemző rá a privilégiumok rendszere, mely főnemes
ség, a köznemesség, az egyháziak és a polgárság 
kapcsolatrendszerében fogalmazódik meg.1 Tulaj
donképpen a „nemzethez”, azaz teljes jogú állam- 
polgári státusszal rendelkezők körébe csak a 
(fő)nemesség tagjai voltak besorolva. Werbőczy 
ugyan a „teljes jogúakat” pótolni kívánja a közne
mességgel (una et aedemque nobilis). Werbőczy 
Tripartitumához fűződik a szentkorona tan2, mely 
az absztrakt értelembe vett magyar koronához való 
„állampolgársági” tartozást is jelentette.

Az 1848-as polgári forradalom meghirdeti a tör
vény előtti állampolgári jogegyenlőséget, ami azt is je
lentette, hogy „nemzet” fogalma, azaz a teljes állam- 
polgári jogok gyakorlása kiterjedt a polgárságra és az 
addig függőségben levő földműves társadalomra is. 
Az 1848-as törvényhozás ugyanis meghirdeti minden
ki számára a törvény előtti jogegyenlőséget, a szabad
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tulajdonszerzést, a vállalkozási szabadságot, a job
bágyság függőségének megszüntetését, az egyenlő és 
szabad választási jogot.

Az első magyar állampolgársági törvény meghoza
talára azonban csak a kiegyezés ( 1867) után kerül sor. 
1879-ben. E törvény mai szempontból is modernnek 
tekinthető, hiszen, többek között, anticipáló módon, 
elismeri a kettős, sőt többes állampolgárságot.

Az első magyar írásos, chartái is alkotmány 
(1949:XX. tv.), mely egyébként eltér a magyar törté
nelmi alkotmányozás hagyományától, de ugyanakkor 
annak szellemétől is, habár ünnepélyesen deklarálja 
az állampolgári jogokat, beleértve a gazdasági, szociá
lis és kulturális jogokat. Ezek azonban nem mindenkit 
illettek meg, csupán a „dolgozókat” miközben nem 
nyert meghatározást, kik a dolgozók. Az alkotmány 
nem deklarálja a tulajdonhoz való jogot, csupán „a 
munkával szerzett” tulajdoni jogot ismerte el. Az 
egyenlőséget is csupán a munkások és a parasztok szá
mára ismerte el. Nem említette a lakosság jelentős ré
szét kitevő egyéb foglalkozásúakat, nem szólván a 
„dolgozó nép ellenségeiről”, akiket többek között, az 
alkotmány kirekesztett a választói jogosultak köréből. 
Az „egyenlőség” jelszava alatt emberi jogokat sértő 
intézkedéseket tettek, mint vagyonelkobzások, 
kitelepítések.3 A központi elosztási, újraelosztási rend
szer az „egyenlősdit”, gyakorlatilag az egyenlőtlensé-
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get szolgálta. Komoly akadályokba ütközött a lelkiis
mereti szabadság, a szólás- és sajtószabadság, a gyüle
kezési jog gyakorlása. A totális diktatúra felszámolt 
minden nem az állam által alapított egyesületet, társa
dalmi szervezetet.4 Hogy az alapvető állampolgári és 
emberi jogok akkori állapotára nézve még ezzel nem 
derítettünk teljes fényt, hozzá kell fűzni, meg kell em
líteni, a mozgásszabadságot korlátozó intézkedéseket. 
Ezek közé tartozott közvetett módon az is, hogy a ma
gyar állampolgárok egészen 1954-ig5 nem rendelkez
tek még személyi igazolvánnyal sem.

A magyar állampolgárságról szóló 1948. évi LX. és 
az 1955. évi V. tv. lehetőséget adott arra, hogy magyar 
állampolgárságot szerezzen az, akinek felmenője ma
gyar állampolgár volt, ha a kérelem időpontjában Ma
gyarországon lakott, vagy itt kívánt letelepedni. Ennek 
megfelelően, adott kivételes esetkörben tényleges ott- 
tartózkodás nélkül megszerezhető volt a magyar ál
lampolgárság. Ugyanakkor ezek a törvények számos 
Magyarország „szűkebb területén" korábban lakó sze
mélyek, továbbá határon túli magyarok számára meg
vonták az állampolgársági jogot.6

A hatályban levő többször módosított 1949. évi XX. 
törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról (kihir
detve 1949. Vili. 20-án)7 6. paragrafusának (3) bekez
désében foglaltak szerint „A Magyar Köztársaság fe le
lősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért. 
és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatok 
ápolását.s A hatályos Alkotmány 7. paragrafusának 
( I ) bekezdése szerint pedig „A MK jogrendszere elfo
gadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabálya
it. biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek 
és a belső jog összhangját.9 Az Alkotmány III. fejeze
tének 30/A. paragrafusa (I) bekezdés 1) albekez- 
désében foglaltak szerint „a Magyar Köztársaság el
nöke" (többek között) ..elönt az állampolgársági 
ügyekben. 10

A a magyar állampolgárságról" szóló 1993: IV. tv. 
1. paragrafusának (1) bekezdése tartalmazza a diszkri- 
minációtilalmat, olyan értelemben, hogy a magyar ál
lampolgárok között az állampolgárság keletkezésének, 
illetőleg megszerzésének jogcíme alapján különbséget 
tenni nem lehet. A (2) bekezdés szerint pedig „senkit 
sem lehet állampolgárságától, illetve állampolgársága 
megváltoztatása jogától önkényesen megfosztani". A 
(3) bekezdés szerint a törvény -  a személy akaratszá- 
badságának tiszteletben tartása -  mellett elősegíti a 
család állampolgárságának egységét, elősegíti a hon
talanság eseteinek csökkentését, -  biztosítja a személyi 
adatok védelmét. Ugyanakkor a törvénynek nincs visz- 
szaható hatálya, a törvény elvben deklarálja a jövőbe
ni érvényt: A (4) bekezdés szerint „a magyar állampol
gárságra azok a jogszabályok az irányadók, amelyek 
az állampolgárságra ható tények vagy események be
következésekor hatályban voltak”. Kik a magyar ál
lampolgárok'/ A tv. 2. paragrafusának (1) bekezdése 
szerint magyar állampolgár az, aki e törvény hatályba 
lépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki e tör
vény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy

e törvény alapján magyar állampolgárságot szerez. Ez
zel a rendelkezéssel a törvény kifejezi a visszaható ha
tály iránti fenntartását.

A törvény az állampolgárság megszerzésének négy 
jogcímét irányozza elő: 1. a magyar állampolgárságú 
szülőktől való származás, 2. honosítás, 3. visszahono- 
sítás, 4. nyilatkozattételen alapuló állampolgárság 
megszerzésének módozatát.

Az első jogcím a Magyarország területén születés 
elve és magyar állampolgárságú szülőktől való szár
mazás elve, melyet a törvény 3. paragrafusának ( I) be
kezdése irányoz elő. A tv. 3 paragrafusának (1) bekez
dése szerint „születésénél fogva magyar állampolgárrá 
válik a magyar állampolgár gyermeke”. Mivel a tör
vénynek az I. paragrafus (4) bekezdésében foglaltak 
szerint nincs visszaható hatálya, így a jelenlegi jogal
kalmazás szerint, csupán a törvény hatálybalépésének 
idején magyar állampolgársággal rendelkező szülőktől 
való származás alapján szerzi meg a gyermek születé
sénél fogva magyar állampolgárságát, függetlenül at
tól, hol született, Magyarország területén belül, vagy 
külföldön. A törvény 3. paragrafusának (2) bekezdése 
értelmében, a nem magyar állampolgár szülő gyerme
kének magyar állampolgársága a születés napjára visz- 
szaható hatállyal keletkezik, ha a másik szülője -  tel
jes hatályú apai elismerő nyilatkozat, utólagos házas
ságkötés, továbbá az apaság vagy anyaság bírói meg
állapítása alapján -  magyar állampolgár. Másszóval, 
ha a gyermek egyik szülője magyar állampolgár, a má
sik nem, a gyermek magyar állampolgárságát meg
szerzi születéséről kedődő hatállyal, a szülők házas
ságkötésének, vagy ennek hiányában apaság vagy 
anyaság bírói megállapítása, vagy bíróság előtt meg
tett elismerő nyilatkozat alapján. A területen születés 
elvét alkalmazza a 3. paragrafus (3) a) bekezdése: hon
talan, de Magyarországon lakóhellyel rendelkező szü
lőktől származó, Magyarországon született gyermeket 
magyar állampolgárnak kell tekinteni. Erre az esetre a 
törvény vélelmezi a magyar állampolgárságot, de e vé
lelem megdönthető, azaz a törvény megengedi az el
lenkező bizonyítását. A 3. paragrafus (3) b) bekezdése 
szerint ugyanez a jogi helyzet az ismeretlen szülőktől 
származó, Magyarországon talált gyermekkel is.

A második jogcím a honosítás. Míg a magyar ál
lampolgárságú szülőktől való származás és területen 
születés automatikus, ex lege jogalap a magyar állam
polgárság megszerzéséhez, addig a honosítás nem az, 
külön, az érdekelt és érintett kérelmére történik, 
amennyiben a kérelmező eleget tesz a törvényben 
megszabott feltételeknek /4. paragrafus ( I )-(7) bekez
dések, 4/A paragrafus/. Megjegyzendő, hogy a honosí
tási jogcím törvényben taxatíve felsorolt feltételek jo
gi természetét illető normatív elemzése azt mutatja, 
hogy a feltételek megléte egymagában nem szavatolja 
az állampolgárság megszerzését, tehát nem mondható 
hogy tényszerű és maradéktalan teljesítésük alanyi jo 
gon teszi lehetővé a magyar állampolgárság megszer
zését. A törvényi feltételek megléte diszkrecionális 
megítélés tárgyait képezik, s ilymódon az állampolgár



sági eljárásban, mint különleges államigazgatási eljá
rásban hozott jogerős határozat, akár elutasító, akár el
fogadó. nem lehet a hatályos rendelekezések értelmé
ben közigazgatási perben történő felülvizsgálat tárgya.

A törvény megkülönbözteti az ún. általános állam
polgársági feltételeket, a különleges, vagy kedvezmé
nyes honosításra alkalmas fetételektől. A törvény álta
lános, nem kedvezményes feltételei közé tartozik a 
nyolc évig tartó, folyamatos területen tartózkodás kö
vetelménye 14. paragrafus (1) bekezdés/, természete
sen a többi feltétel mellett (megélhetési feltétel, lakó
hely biztosítása Magyarországon, a kérelmező büntet
len előéletű a magyar jog szerint, honosítása a Magyar 
Köztársaság érdekeit nem sérti, valamint igazolása van 
arról, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar 
nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a tör
vény alapján mentesült). A kedvezményes honosítás
nak több különböző esete van, melyek egy, három és 
öt éves folyamatos magyarországi tartózkodást köve
telnek meg. így kedvezményesen honosítható az a 
nem magyar állampolgár, aki kérelme előterjesztését 
megelőzően legalább három évig folyamatosan Ma
gyarországon lakott, feltéve hogy Magyarországon 
van lakóhelye, megélhetése, honosítása a MK érdeke
it nem sérti és alkotmányos alapismeretekből magya
rul vizsgát tett. /4.paragrafus (2) bekezdés/. Kedvez
ményesen honosítható a törvény szerint az a nem ma
gyar állampolgár is. aki magyar állampolgárral lega
lább három éves házasságban él, vagy házassága a há- 
zastárs halálával szűnt meg; akinek kiskorú gyermeke 
magyar állampolgár, magyar állampolgár fogadta 
örökbe, vagy magyar hatóság menekültként elismerte. 
14. paragrafus (2) bekezdés, a)-d) albekezdések/. Ked
vezményesen honosítható a nem magyar állampolgár 
aki lakhatási, megélhetési, stb. feltételek mellett magát 
magyar nemzetiségűnek vallja, aki a kérelem előter
jesztésekor legalább egy évet folyamatosan tartózko
dott Magyarország területén. A törvény 4. paragrafusá
nak (4) bekezdése kedvezményesnek nevezi annak a 
nem magyar állampolgárnak a honosítását, akinek a 
kérelem benyújtását megelőzően legalább öt éven át 
folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye, 
amennyiben a törvény 4. paragrafusa ( I) bekezdése b)- 
e) pontjában megszabott feltételek fennállnak és 
amennyiben a kérelmező (a) az ország területén szü
letett, (b) kiskorúsága idején létesített magyarországi 
lakóhelyet, (c) hontalan.

A törvény 4. paragrafusának (7) bekezdése értelmé
ben „A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatá
ra a magyarországi lakóhely és megélhetés meglétének 
igazolása, valamint az alkotmányos alapismereti vizs
ga letételének a követelménye alól felmentést adhat, 
ha a kérelmező honosításához a Magyar Köztársaság
nak fontos érdeke fűződik".

A harmadik jogcím a visszahonosítás, amely kére
lem alapján történik és a megélhetés, lakás, munkahely 
feltételével valósul meg, abban az esetben, ha a kérel
mező Magyarországon lakó személynek korábbi ma
gyar állampolgársága megszűnt (5 paragrafus).

Végül a negyedik jogcím a nyilatkozat, mely szerint 
honosítható az a külföldi állampolgárságú személy, 
aki a Magyar Köztársaság Elnökéhez címzett írásbeli 
nyilatkozatával -  a nyilatkozattétel napjától -  megsze
rezheti a magyar állampolgárságot, feltéve, hogy ál
lampolgárságától az 1947. évi X. törvény, az 1948. évi 
XXVI. törvény, a magyar állampolgárságról szóló 
1948. évi LX. törvény, illetve az állampolgárságról 
szóló 1957. évi V. törvény alapján fosztották meg kül
földön tartózkodása idején. Ide tartoznak azok a sze
mélyek is, akik a Magyar Köztársaság Kormányának 
7970/1946. ME Rendelete, a 10515/1947. Kormány- 
rendelet, a 12200/1942 Korín, rendelet alapján vesztet
ték el állampolgárságukat, valamint azok akiknek ál
lampolgársága 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. 
napja között elbocsátással szűnt meg feltéve, hogy a 
nyilatkozó a magyar állampolgárság megszűnését kö
vetően nem folytatott a Magyar Köztársaság nemzet- 
biztonsági érdekeit sértő tevékenységet. Ide tartoznak 
azok a személyek is akik az ország területén születtek 
és születésükkel nem szerezték meg szüleik külföldi ál
lampolgárságát, a szülők állampolgárságára irányadó 
jog alapján, feltéve, hogy születése napján magyaror
szági lakóhellyel rendelkezett (5/A paragrafus).

A 10. paragrafus értelmében a magyar állampolgár
ság igazolása érvényes személyi igazolvánnyal, érvé
nyes magyar útlevéllel, vagy állampolgársági bizo
nyítvánnyal igazolható.

A 13-17. paragrafusok részletesen szabályozzák az 
állampolgárság megszerzésére irányuló eljárást. A 
nyilatkozatot és a kérelmet magyar nyelven, az e célra 
rendszeresített nyomtatványon, személyesen kell be
nyújtani a kérelmező lakóhely szerinti illetékes telepü
lési -  fővárosban kerületi -  önkormányzat polgármes
teri hivatala anyakönyv vezetőjéhez, a külföldön élő 
kérelmező esetében az illetékes magyar konzuli tiszt
viselőhöz. A kérelmet az anyakönyvvezető 8 napon 
belül, a konzul az átvételtől számított első diplomáciai 
postával köteles felterjeszteni a belügyminiszterhez. A 
14. paragrafus ( I) bekezdése értelmében az állampol
gársági kérelemnek tartalmaznia kell az érintett sze
ntély adatait (név, lakcím, születési, házasságkötési 
adatai), felmenői személyi adatait, valamint az állam
polgárságára, külföldre távozásának időpontjára vo
natkozó adatait. A 14. paragrafus (4) bekezdése énei
mében idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű 
fordítással ellátva kell a kérelemhez csatolni.

A törvény 16. paragrafusának (1) bekezdése szerint 
a honosítási okiratot a belügyminiszter beküldi a kérel
mező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek, a 4. 
paragrafus (6) és (7) bekezdése alapján honosított eset
ben a polgármesternek vagy a konzuli képviselőnek. A 
16. paragrafus (2) bekezdése szerint az állampolgársá
gi esküt vagy a fogadalmat a letételéhez szóló felhívás 
kézbesítésétől számított 2 hónapon belül kell letenni.

A belügyminiszter (17. paragrafus (2) bekezdés) a 
magyar állampolgárság honosítással illetőleg vissza- 
honosítással történő megszerzésére történő kérelem
re a 6. paragrafus (1) bekezdésében foglalt előter



jesztést 21 hónapon belül nyújtja be a köztársasági 
elnöknek.

Megítélésünk szerint a törvény még az úgynevezett 
kedvezményes állampolgárságra irányuló rendelkezé
seiben is túl szigorú, restriktív. Mind az általános, 
mind a speciális esetekben a törvény megköveteli a 
hosszabb vagy rövidebb ideig tartó területen 
tartózkodás feltételét. A szerves kapcsolat fogalmának 
gyakorlati alkalmazása azt mutatja, hogy túlhangsú
lyozott a területen tartózkodás, szemben a nyelvi, kul
turális kötődés jelentőségével. Határon túli magyar ké
relem esetén a folyamatos területen tartózkodás felté
tele inkább vezet az elvándorláshoz, mint a kívánt ott
hon maradáshoz. A területen tartózkodás helyett a 
nyelvi és kulturális hovatartozás, azaz az átköltözés, 
áttelepülés nélküli állampolgárság megadása helye
sebb út lenne, hiszen értelemszerűen kötődik az ott
honmaradáshoz és nem az áttelepiiléshez. Az újabb 
gyakorlat azt mutatja, hogy határon túli külföldiek 
akik nem magyarok, gyakran és előfordulóan köny- 
nyebben jutnak magyar állampolgársághoz, mint hatá
ron kívüli magyarok. Vannak nézetek, amelyek arról 
szólnak, hogy az állampolgárság megadása a határon 
túli magyaroknak túl nagy költségvetési teher lenne, 
tekintettel a társadalom-, nyugdíj- és egészségbiztosí
tásra. Ez azonban nem valóságos, hiszen a határon tú
li magyarok, már ..otthon" ezen biztosításokat megsze
rezték. Ugyanakkor e téren Magyarországnak minden 
szomszédos állammal (Szlovákia, Ukrajna. Románia, 
Szerbia-Montenegro. Horvátország) van hatályban le
vő egyezménye, melyek a kölcsönösség elvén alapul
nak. A könnyített áttelepülés nélküli állampolgárság 
ellenzői azt kifogásolják, hogy a határon túliak mél
tánytalanul jutnak ..kettős" választói joghoz. Ha ér
vényben maradnának a hatályos magyar állampolgár- 
sági törvény azon jogszabálya, mely szerint csak a Ma
gyarországon állandó lakhellyel rendelkező személyek 
jogosultak gyakorolni választói jogaikat, akkor a hatá
ron túli magyarok javára történő, a könnyített, áttele
pülés nélküli állampolgárság megadása esetén, nem 
volna választói joga. Van olyan helyeselhető nézet is 
(Martonyi János nemzetközi közjogász professzor ál
láspontja), mely szerint, teljes állampolgárság esetén 
nem kell tartani a határon túli magyarok „egypár- 
tiságától”, hiszen ott is élnek (élhetnek) különböző né- 
zetűek. Végül is, teljes állampolgárság megadása ese
tén alkalmazható a módosítandó magyar törvényben a 
konzumált jogok és kötelezettségek doktrínája: aki 
már országában (Szerbiában, Szlovákiában, Romániá
ban, Horvátországban, Szlovéniában) gyakorolta vá
lasztói jogát, helyi önkormányzati és országos szinten, 
(esetleges) magyar állampolgársága fennforgása ese
tén akár a jelenleg hatályos magyar törvény megoldá
sával összhangban, bejelentett magyar tartózkodási 
helyén csupán a helyi önkormányzati választásokon 
vehetne részt, országos parlamenti választásokon már 
nem.

A Schengeni Egyezmény alkalmazása, amely orszá
gok iránti vízumkényszer révén, az Ukrajnai (kárpátal

jai) és Vajdasági (délvidéki) magyarok iránt is vízum- 
kényszert vezet be, indokolatlan. Ez ugyanis ellentét
ben áll az Európai Kisebbségvédelmi Egyezménnyel, 
mely az érintett országokat kötelezi a kisebbségek aka
dálytalan, határon átívelő kulturális, tudományos, gaz
dasági, személyi, családi, stb. anyaországi kapcsolata
ikat. (Ennek az egyezménynek Magyarország is 
részese.12) A Schengeni elvhez képest, melyet Ma
gyarország a két jelzett ország egésze, tehát magyar ki
sebbségei iránt is alkalmaz, az európai kisebbségvé
delmi egyezmény nézetünk szerint le.x speciális, amely 
derogálja a schengeni korlátozást, mégpedig a kisebb
ség javára. Ugyanakkor Magyarország teljes jogú EU 
társulása során (tudtunkkal és helyesen) nem írta alá a 
Schengeni Egyezményt, így a vajdasági és kárpátaljai 
magyarok iránt is bevezetett vízumkorlátozás minősí
tése nem tekinthető schengeninek. azazhogy a beveze
tett vízum nem Schengeni, hanem magyar vízum, 
amelynek legalábbis a nevezett magyar kisebbségek 
felé nincs nemzetközi jogi alapja. Sokan úgy gondol
ják, hogy az említett határon túli magyaroknak a ma
gyar vízumteher nem is olyan nagy tehertétel, hiszen 
ingyenes. Számolni kell azzal, hogy ez mégis valakik
nek anyagi tehertétel, hiszen munkahelyi kimaradással 
jár. ha valaki személyesen kívánja kérelmét benyújta
ni adott magyar konzulátuson, évente meg kell újítani 
(ígért ötéves helyett csupán egyévest adnak ki). 
Ugyanakkor lélektani hatása is kedvezőtlen. Gyakorta 
hosszú sorokban kell (kellett) várakozni. Sokszor for
dult elő. hogy szülők, nagyszülők családlátogatása -  
gyermekek, unokák, rokonok, olyan gyermekek láto
gatása akiket elűztek szülőföldjükről a délszláv hábo
rúk. gyógykezelésre szorulók átjövetele -  olyan eset
ben. amikor csak magyarországi intézményben adó
dott lehetőség a kezelésre, nem valósulhatott meg ide
jében. stb. A magyar kisebbség egyéneinek nem kis 
száma, de gondolom, közössége is, a Vajdaságban úgy 
élte meg e vízumkorlátozást, hogy ezt nem érdemelte 
meg. Sokan sértőnek, méltánytalannak érezték a ví
zum bevezetését. Gondolom, hogy így volt, így lehe
tett ez Kárpátalján is, a kárpátaljai magyarokkal. Az 
otthonmaradást ugyanis nem lehet korlátozó intézke
désekkel ösztönözni. Ez ellenkező hatást vált ki. A 
könnyített magyar állampolgárság, mely nem követel
né meg a hosszabb-rövidebb ideig való magyarországi 
tartózkodást, segítené az otthonmaradást. A jelenlegi 
törvényi megoldás, mely megköveteli a Magyarorszá
gon való, a gyakorlatban nagyon sokszor sokkal több 
évig tartó tartózkodást, ha másként nem valósíthatják 
meg kívánt magyar állapolgárságukat, végül is át kell 
költözzenek. Többet el lehet érni a kedvezményes, ket
tős, áttelepülés nélküli állampolgárság érvényesítésé
vel, mint vízumkorlátozással, akár a kívánt otthonma
radás célja elérése tekintetében is. Amely határon túli 
nemzetrészek képviselőinek egy része azért tartóz
kodik a magyar állampolgárság megadásától, mert tar
tanak az elvándorlástól, s amennyiben ez valóban így 
van, akkor mindent meg kell tenni, hogy ezt ne tilal
mak révén (pl. Romániából való kiutazás esetén 500



Jog
Euró felmutatása) érjék el és ezzel kíséreljék meg kor
látozni az elvándorlási hajlamot vagy készséget, ha
nem pozitív gazdasági intézkedésekkel, amennyiben 
az elvándorlás indítékai (valóban) csupán gazdasági 
jellegűek. Végül is miért nem gyakorolhatják a moz
gásszabadságukat a vajdasági és kárpátaljai magyarok, 
(természetesen a többi határon túli nemzetrészek tagja
ival egyetemben) hiszen nekik nem róható fel. hogy 
Szerbia és Ukrajna késik az európai felzárkózás folya
matában. S ha ma már a Magyar Kormányzat felkínál
ja, mondjuk Szerbiának, hogy hozzájárul a vízumkor
látozott országok listájáról való mentesítéshez (ami a 
feltételek teljesítésével szintén elfogadható, s a gya
korlat azt mutatja, hogy a feltételrendszer teljesítése 
továbbra is késik), akkor feltehető a kérdés, időközben 
ugyan miért, mi célból volt szüksége Magyarország
nak a belső nemzeti vízum bevezetésére? Úgy tűnik, 
hogy e vízum bevezetése, mely érintette a két jelentős, 
amúgy is hátrányos helyzetben levő magyar közösség 
tagjait, nem volt feltétele Magyarország teljesjogú 
EU-s csatlakozásának.

Véleményem szerint, de lege ferenda, az lenne a he
lyeselhető út. ha a magyar állampolgárságról szóló tör
vény. minden határon túli magyarnak egyéni kérelme 
alapján, vagy nyilatkozati utón, alanyi jogon lehetővé 
válna a magyar állampolgárság elérése, -  anélkül, 
hogy áttelepülésre szükség volna. Természetesen 
szükségesek a morális feltételek, az anyanyelvismeret, 
stb. A megélhetési feltételek értelemszerűen azért 
nem. mert ezeket otthon kell megteremteni, mint aho
gyan a szociális egészségügyi, társadalom- és nyugdíj- 
biztosítási feltételeket is. Mivel az áttelepülés nélküli 
magyar állampolgárság megadása helyben maradást 
jelentene, mind az ún. ..költséges” jogosultságok és 
kötelezettségek megadása (egészségbiztosítás, adófi
zetés). mind a közjogi jogosultságok érvényesítése 
(választói jog. stb.) elsősorban a szülőhely szerinti or
szágban valósulhatnának meg. A szomszédos orszá
gok többsége (Románia, Szlovákia, Szlovénia. 
Szerbia-Montenegro. Horvátország) elismeri a kettős 
állampolgárság intézményét és kettős állampolgárság 
esetén nem szünteti meg a születés szerinti, korábbi 
(román, szlovák, stb.) állampolgárságot. Kivételt ké
pez és némi akadályt Ukrajna jogi szabályozása, mely 
még megtartotta a zebaloszi doktrínát: ott továbbra is 
érvényben van az a jogszabály, melynek rendelkezései 
szerint, egy másik állampolgárság megszerzése esetén 
az érintett ukrán állampolgárnak megszüntetik ukrán 
állampolgárságát.

Magyarország szinte kivétel nélkül, minden szom
szédos országgal, melyben a magyar kisebbségi kö
zösségek élnek, egészség- és nyugdíj-, továbbá rok
kantsági-, tehát ún. szociálpolitikai bilaterális egyez
ményt kötött. Ezek az egyezmények már megoldották 
a betegségi, nyugellátási stb. kérdéseket.13 Az egyez
mények közös nevezője, hogy vagy lakóhely szerinti 
állam fedezi az egyezmény által szabályozott ellátáso
kat (Ukrajna. Románia), vagy az igényszerzés időbeli 
megoszlása arányában történik a költségfedezés (Szlo

vákia. Szerbia). Végül is az EÜ törvény szabályozhat
ja, hogy a kettős állampolgár csupán a valóban indo
kolt (pl. otthon nincs megfelelő gyógykezelési mód), 
vagy sürgősségi esetekben valósíthatja meg közköltsé
gen az anyaroszági egészségügyi intézményben 
gyógykezeltetését, azaz az egészségügyi szolgáltatáso
kat.

Ezek szerint a kettős állampolgárság nem kötelező
en terhelné az anyaországi költségvetést. Véleményem 
szerint a szabad munkavállalást nem kellene korlátoz
ni. A határon túli magyarok foglalkoztatása -  gazdasá
gi szempontból -  mindkét oldalról hasznosnak tűnik.

Közismert, hogy a vajdasági magyarok (1993-1999 
évek közötti) elvándorlásának okai elsősorban az irán
tuk tanúsított állami diszkriminációs intézkedéseknek 
(erőszakos katonai besorolások, nemzetiségre való te
kintettel történő tömeges munkahelyi elbocsátások) 
tudhatok be. Igaz, voltak szociális indítékú elvándorlá
sok, de extrém körülmények közepette, mégpedig az 
1993/94 évben, háborús totál infláció közepette. A 
szociológusok által végzett felmérések nem mutatnak 
arra, hogy kettős állampolgárság megadása esetén a 
vajdasági magyarság signifikáns része átköltözne Ma
gyarországra.

Magyarország kisebbségvédelmi törvénye helyesel
het ően irányozza elő az ún. „kettős kötődés" elvét, 
mely az állampolgárságról szóló törvénnyel egyetem
ben. nem zárja ki az óhazával való kapcsolatok jogát a 
magyarországi kisebbségeknek, beleértve annak ál
lampolgársága megszerzését is. Figyelembe véve. 
hogy a Magyarországgal szomszédos minden ország
nak van határon túli kisebbsége, nyilván nem véletlen, 
hogy ezek az országok, közöttük társult tagországok 
is. Magyarországnál sokkal „merészebben”, és bármi
nemű európai kifogástétel nélkül, megadták ezen 
kissebbségeknek. amennyiben igényelték a második 
állampolgárságot, mégpedig belső törvény alapján, az 
érintett másik országgal való bilaterális egyezmény 
nélkül. Ez a helyzet Romániával ami a Mol- 
dávországban élő román nemzetiségűeket illeti, továb
bá Szlovákiával, Szerbiával, Horvátországgal, újab
ban, amint láttuk. Olaszországgal is. Ha már ez így 
van. miért ne érvényesülhetne a kettős kötődés elve a 
„kettős" állampolgárság érvényesítése révén a határon 
túli magyarok javára is?

Végül is, „járható” útnak tekinthető a kétoldalú ket
tős állampolgársági egyezmény is (ami a szó „valódi” 
értelembe vett kettős állampolgárság intézményét je
lenti), melynek lényegi tartalma a kölcsönösség útján 
fogalmazódhatna meg. amennyiben az érintett szom
szédos országokban és Magyarországon is él, a másik 
ország többségéhez (is) tartozó nemzetrész. Adott 
esetben, pl. Szerbia megadná a magyarországi szer- 
beknek a szerb, Magyarország pedig a Szerbiában 
(Vajdaságban) élő magyaroknak a magyar állampol
gárságot. A tartalomhoz tartozhatna a konzumált ál
lampolgársági jogokat és kötelezettségeket érvényesí
tő doktrína. Másszóval az, hogy a kettős állampolgáro
kat nem terhelné kettős kötelezettség, pl. kettős kato-



nai szolgálat, vagy kettős adózás. Amennyiben e köte
lezettségeknek, adott kettős állampolgár egyik állam- 
polgársága szerinti országban eleget tett, a másik or
szágban ugyanez nem kérhető számon. (Hasonlókép
pen, mint ez 1993-ban megtörtént az Olasz-Szlovén és 
az Olasz-Horvát kettős állampolgárságról szóló egyez
mények által, az olaszországi szlovének és horvátok, 
valamint a szlovéniai és horvátországi olaszok javára). 
Igaz. a kétoldalú szerződési út, ma már túlhaladott 
megoldás, figyelemmel az újabb olasz állampolgársá
gi törvényhozás eredményeire, valamint az európai ál
lampolgársági egyezményre, mely előnyben részesíti a 
belső törvényi szabályozást. Az olasz törvény esetében 
a nyilatkozat és áttelepülés nélküli, szomszédos orszá
gokban élő olasz kisebbség javára történő állampol
gárság megadása példaértékű lehetne a magyar tör
vényhozás számára is.
Jegyzetek---------------------------------------------------------

2 6

Dr. Szalma József, egyetemi tanár . Újvidéki Egyetem Jogtudo
mányi Kara, Polgári jogi Tanszék. MTA külső köztestületi tag,
A Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tag
ja. ELTE AJK Nyári Egyetemének vendégtanára. -  Dr. Szent- 
Györgyi Albert ösztöndíjas vendégtanár a Miskolci Ecyetem 
ÁJK-n. /2002. okt. 15. és 2003. okt. 15-e között/

1 Ld.. Mczey Barna (szerk.). Magyar jogtörténet. Osiris Kiadó. 
Bp..2004. ebben II. rész: A magyar magánjog története. (írták: 
Bódiné Beliznai Kinga. Horváth Attila. Zlinszky János), 2. p. A 
rendi Magyarország magánjoga (írta Zlinszky János). 89. p.:"A 
rendi jog jellegéből adódóan nem minden embert illetett meg azo
nos szabadság: non omnium hominum eadem libertás. Általában 
minden ország különböztetett jogképesség szempontjából hazafi
ak (incolac nativi vei recepti/indigenati), lakosok (accolac) és ide
genek (forenses) között." A ius sanquinis elve alapján szüleien ha
zafiaknak a magyar atyától származókat tartották. Befogadott. 
honosított hazafiak (indigenae - incolc reeepli) a jobbágynak, pol
gárnak vagy nemesnek befogadottak voltak. A jobbágy és a pol
gár hallgatólagosan nyert befogadást, ha állandóan megtelepedett, 
illetve a polgárok vagy adózók lajstromába felvételt nyerlek. Az 
idegenek (vendégek, hospites) a viszonosság elve alapján nyertek 
jogvédelmet. Egyes dekrétumok azonban kifejezetten kizárták 
őket a jogvédelemből, sőt korlátozták honosításuk lehetőségét. 
Másrészt őket védte a hazai szokás, továbbá türelmi idő volt a ha
zai jog megismerésére, a jog nem tudását nem rótták fel terhére, 
jogbani tévedés esetén jogsegélyt kaphatott. (Hármaskönyv, 
II.5.3-4). Nemesnek tekintették a születés által nemes apa vagy fi- 
úsított anya gyermekeit. Rendi különállásuk volt az egyházi sze
mélyeknek. A papság és a szerzetesség rendi különjogokkal élhet
tek és saját egyházi bíróság alá tartoztak. Erdélyben a lófő és a 
gyalog székelyek országos nemesek voltak. Szabadnak minősül
tek a honoráciorok. vagy tanultak, továbbá a városi polgárok. A 
város mint olyan, nemesi szabadsággal bírt. a város tagjai rendel
keztek birtoklási joggal, ki voltak véve más fórum illetékessége 
alól. Az 1840. évi törvények alapján külön rendi előjogaik voltak 
a kereskedőknek és a gyárosoknak. Ezzel szemben, a jobbágyok 
és a zsellérek a földesúri hatalom alá tartoztak. A nemesség előjo
gai közé tartoztak az ítélet nélküli letartóztatás tilalma és a kizá
rólagos királyi juriszdikció alá tartozás, örökletes előjogok, mint 
az országgyűlésen való részvétel, adómentesség, ellenállási jog 
( 1867-ig). részvétel a törvényhozásban és az igazságszolgáltatás
ban. (Ld. Mezei, szerk.. Magyar jogtörténet. Osiris, Bp.,2004, 89- 

,  93. pp.)
: Ld. Eckhardt Ferenc, „A Szentkorona eszme története", 

Bp.. 1941; Mezey Barna (szerk.). Magyar jogtörténet. Osiris Ki
adó. Bp..2004,65.. 95. pp.

3 Ld. pl. Izsák Lajos, A benesi dekrétumok és a felvidéki magyar
ság szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949. Jogtörténeti szem-

Ami a bilaterális (kétoldalú) szinten történő állam- 
polgárságra vonatkozó egyezmény lehetőségét illeti, 
hozzá fűzhető, hogy jelenleg Magyarország eddig 
egyetlen szomszédos országgal sem kötött kettős ál
lampolgárságra vonatkozó kétoldalú egyezményt. Pe
dig a lehetőség erre nézve, úgy tűnik, fennáll. Éppen 
úgy, minthogy lehetőség volt az összes szomszédos 
országgal egyezségre jutni (adott országok fenntartásai 
miatt, nem mindig szerencsésen) a kisebbségvédelmi 
egyezmények megkötése tekintetében.

Úgy tűnik, Magyarország teljes jogú európai csatla
kozása után, a határon túli magyar nemzetrészek tagjai 
számára, de az anyaországiak érdekében is, a határon 
túli országos és helyi önkormányzati autonómiák mel
lett, fontos integrációs kérdésként merülhet fel a hatá
ron túli magyarok áttelepülés nélküli állampolgárságá
nak kérdése.

le. Budapest-Győr-Miskolc. 2004/2. sz..37-44. pp. Ezt megelőz
ték az 1944. végén a fokozódó, cseh-szlovák oldalról szított, ma
gyarellenes, gyűlöletkeltő nacionalista indulatok. (Ld. u.o.. 38. 
p.) Janics K. korabeli cseh-szlovák sajtó elemzése során leltárt 
egyik közlemény szerint: ..Senkire sem kell tekintettel lenni, ma 
nem kell a Csehszlovák Köztársaságnak egyetlen magyar sem. 
akár szocialista, akár demokrata gondolkodású." (U. o. 38. p.) 
Gyöngyösi János magyar külügyminiszter az 1946. július 29-c - 
október 15-e között lezajlott Párizsi békekonferencián, augusztus 
14-én ismertetve a magyar álláspontot, kiemelte, hogy amennyi
ben „Csehszlovákia meg akarja tartani azt a területet, amelyen 
magyarok élnek, akkor tartsa meg az ott élő magyarokat is. meg
adván nekik emberi és állampolgári jogaik teljességét." (Ld. u. o... 
41. p.). Sulyok Dezső politikus szerint: ..Igazságos béke helyett 
olyan békét adtak nekünk, amelytől részleteiben vagy egyáltalá
ban nem. vagy nehezen lehet clvonatkoztatni a büntetés és meg
torlás gondolatát." (Ld. u. o.,4l. p.)

4 V.ö.:, Magyar alkotmánytörténet (szerk. Mczey Barna). Osiris 
Kiadó, Bp..2()03. 468-474. pp.

'  Ld. a Minisztertanács 1/1954. (1.9.) MT sz rendeletét a személyi 
igazolvány bevezetéséről. Nehéz értékelni, hogy ezen intézkedés 
jót hozott-e. hiszen abba olyan bejegyzések is voltak amelyek 
meghaladták a személyi igazolványok szokásos tartalmát. Ld.pl. : 
Föglein Gizella. A személyi igazolványok bevezetése Magyaror
szágon 1954-ben. Jogtörténeti szemle. Budapest-Győr-Miskolc. 
2004/2. sz-55-62.. 60. pp.

h E törvények jogvesztő következményeit hozza részben helyre az 
1993. évi LV. 2001. évi XXXII. törvény 3. paragrafusával módo
sított törvény az állampolgárságról, melynek 5/A paragrafusa le
hetővé teszi a nyilatkozati úton való állampolgárság megszerzé
sét. Azokról a személyekről van szó. akiket a külföldön tartózko
dó magyar állampolgárságuktól való megfosztásról szóló 1947. 
évi X. tv. és az 1948. évi XXV. tv, a magyar állampolgárságról 
szóló 1948. évi LX. tv. illetve az állampolgárságról szóló 1957. 
évi V. tv. alapján állampolgárságuktól megfosztottak, továbbá a 
MK Kormányának 7970/1946. ME rendeleté, a 10.515/1947. 
Korm. rendelet, a 12.200/1947 Komi. rendelet alapján veszítette 
el magyar állampolgárságát, valamint az. akinek magyar állam- 
polgársága 1947. szeptember 15. és 1990. május 2. napja között 
elbocsátással szűnt meg.

7 Az Alkotmány 1989-ig 18 törvény módosította, amelyek közül a 
legfontosabb az 1972:1.tv.; 1989. január I. utáni módosítások:
( I )  1989:1 tv. (2) 1989: VlII.tv. (3) 1989: XXXI.tv. (4) 
l990:XVI.lv. (5) 1990: LIV.tv. (6) 1990: LXIII.tv. (7) 1990: 
XL.tv. (8) l992:CVII.tv. (9) 1994: LXI.tv. (10) 1994: LXIII.tv.
(II)  1994: LXXIV.tv. (12) 1995: XLIV.tv. (13) 1997: LIX. tv.
(14) 1997: XCVIII. tv. (15) 2000: XCI. tv. (16) 2001: XLII.tv. (ld. 
Alkotmányok, Osiris Kiadó. Bp..2002, 13. oldal
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8 Ld.. A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Novissima Kiadó. 

Bp..2004.. 3. p.
9 Ld„ A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Novissima Kiadó, 

Bp..2004.. 3. p.
10 Ld.. A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Novissima Kiadó. 

Bp..2004.. 11. p.
11 Ld.. 1993. évi IV. törvényt a magyar állampolgárságról, kihirdetve 

1993.VI. 15-én. módosítások: 2001. évi XXXlí. tv.,'hatályos 2001. 
június 1 -tol. visszaható hatállyal, mert a folyamatban levő ügyek
ben is alkalmazni kell: 2003. évi LVI. tv., hatályos 2003. IX. I-tői. 
A szükséges formanyomtatványokat a honosítási, állampolgársági 
ügyekben megállapította a I25/I993.(IX.22) Komi. rendelet.

Kcrctegyczmény a nemzeti kisebbség védelméről, Strasbourg. 
1995. február. I. Magyarország aláírta és megerősítette ezt az 
egyezményt. (Ld.. az Európa Tanács válogatott egyezményei. 
Conseil de l'Europc-Osiris, Bp.-Slrasbourg. 1999.152. p.. ld. az 
Egyezmény 17. Cikkét)

15 Ld. A Magyar Népköztársaság és (MNK) a Csehszlovák Köztár
saság (ma CSK és SZL. K.) közötti 1959. évi Egyezmény 10. és 
12. cikkeit, az MNK és az SZSZSZK (Ukrajna) közötti 1962. évi 
Egyezmény 2. és 4. cikkeit, az MNK és Románia közöli 1961-ben 
megkötött Egyezmény 4. Cikkét, valamint az MNK és a Jugo
szláv Szövetségi Köztársaság (ma Szerbia- Montenegró) között 
megkötött 1957. évi Egyezmény 10. és 6. cikkeit.

Mindarra, amit Európa, s jórészt rajta keresztül az 
emberiség a görög civilizációnak -  a képzőmű
vészetek, az irodalom, de legfőképp a filozófia 

területén, s nem kevésbé a tudományos és teológiai 
gondolkodás alapjainak lerakásával, ill. a tudomány
ágak egységes nyelvezetének megalapozásával kapcso
latban -  köszönhet, alighanem igaz a Kr. e. 159-ben 
„Görögországban" elhunyt római költő, Publius 
Terentius, „Eunuchus” című vígjátékának Prológusá
ban található, szállóigévé vált mondata, mely szerint ar
ról: „... nullum est iám dictum, quod non sit dictum
prius”, vagyis....nem lehet már olyat mondani, amit ne
mondtak volna előbb." Közismert az is. hogy -  a fenti
ekkel szemben -  Hellász számára hagyatéka a 
jog(tudomány) területén nem termett ennyi babért, no
ha egyrészt az európai jogrendszerek közül nagy való
színűséggel a görög tekint vissza a leghosszabb múltra, 
másrészt Görögország tekintendő a római jog utolsó eu
rópai bástyái egyikének, jogrendszere pedig e vonatko
zásban a „jus fidelissimum”-nak.

Témánk jelentőségét egyrészt tehát az adja. hogy Gö
rögország az európai államok (magánjoga történeti 
alapjának tekintett római (jusztiniánuszi) jogot -  a bi
zánci jogtudomány, majd a német pandektisztika által 
sokszorosan feldolgozott formájában -  a maga egészé
ben élő jogként Európában alighanem a legtovább 
(1946-ig) alkalmazta. Aktualitást másrészt abból merít
het, hogy a 2005/2006. évben a görög magánjogtörténet 
legfontosabb dokumentumainak jeles évfordulója vár
ható: érvényének hatvanadik évébe lép a Görög Köztár
saság polgári jogi kódexe, amely a bizánci jogtudomány 
egyik legsikeresebb jogi dokumentuma, a Hatoskönyv 
megalkotásának (1345/1346) 600. évfordulóján lépett 
hatályba.

A görög (magánjjog története a szakirodalom nagy
részt egységes álláspontja szerint öt korszakra 
osztható.1 Előzetesen megjegyzendő, hogy az egyes, el
nevezésükben a történettudományban elfogadottal 
egyező időszakok cezúrái nem mindig illeszkednek a 
bevett köztörténeti korszakoláshoz. így például a bizán
ci jog történetének kezdete nem esik egybe a bizánci ál
lam keletkezésével, ti. a „megmaradt” Imperium 
Romanum pár excellence „bizáncivá” alakulásával I. 
Hérakleiosz uralkodása (610-641) alatt, mert jelentő
sebb osztópont jogtörténeti lég a jusztiniánuszi kodiftká-

_________MŰHELY
Ben ke József:

A  60  éves görög 
polgári törvénykönyv 
bizánci gyökereiről

ció,2 amely a bizánci jog alapja és meghaladhatatlan vi
szonyítási pontja maradt mindvégig.

A görög jogtörténet nagyobb korszakai tehát a követ
kezők:

1) a hellén és a korai hellenisztikus népjog története 
a kezdetektől a római hódításig (Kr. e. 146):

2) a ronianizált hellenisztikus jog  története 
Jusztiniánuszig (Kr. u. 565):

3) a bizánci jog  története Konstantinápoly bevételéig 
(1453);

4) a post-byzantin jog  története az oszmán hegemó
nia alatt (1822-ig);

5) végül az újgörög magánjog története a görög ptk. 
hatályba lépéséig (1946) -  figyelemmel arra. hogy az
óta a Görög Köztársaság az Európai Közösségek teljes 
jogú tagja lett (1981).

Az egyes korszakok felvázolása után kiemelendő 
az a görög jogtörténészek által megdönthetetlennek 
tartott tétel, amely szerint a majdnem három évezre
des története alatt mindvégig azonos nyelven alkotott 
„görög jog” -  rendkívüli időbeli terjedelmének elle
nére is -  folytonos, ún. kontinuus jogtörténet képét 
adja,3 amelynek két -  hol párhuzamosan futó, hol 
egymást girlandként körülfogó -  történeti fonala egy
részt az íratlan hellenisztikus népjog (szokásjog), 
másrészt az írott jogforrások (avagy a jusztiniánuszi 
törvénymű továbbélésének és hatásainak4) történetéé. 
Nem hagyható figyelmen kívül tehát az, hogy a 
romanizálódás korától kezdve mindkét vonulat mind
végig (tehát a 2-5. korszakban) kimutatható, azonban 
ezúttal a bizánci (és a post-byzantin) kor bemutatása 
kap hangsúlyt.


