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A leggyakrabban előforduló jogi fogalom-meghatáro
zás szerint az állampolgárság intézménye alatt meg
határozott állam és polgár (természetes személy) kö
zötti kölcsönös köz- és magánjogi jogosultságokkal 
és kötelezettségekkel járó kapcsolat értendő. A definí
ciókban gyakran előforduló kölcsönösségi elem egy
felől arról szól. hogy az állampolgársági jogviszony 
egyrészt az állam és az állampolgár közötti kölcsönös 
jogosultságokkal és kötelezettséggel jár. nem kötele
zően egymást feltételező vagy korrelatív módon. 
Másfelől a kölcsönösség elvben és a jogállamban azt 
jelenti, hogy az állam az állampolgár iránt elvben nem 
szubordinált. fölérendelt, hanem koordinált, mellé
rendelt. Az állampolgársági kapcsolat tehát alapvető
en nem puszta közigazgatási, államigazgatási jogvi
szony. Megszerzése ugyanis rendszerint (pl. területen 
születés adott állam állampolgárságával rendelkező 
szülők esetén) ex lege alanyi jogon történik, tehát 
közvetlenül a törvényi rendelkezés alapján, állam- 
igazgatási eljárás beiktatása nélkül. Kivételesen, ho
nosítás vagy visszahonosítás esetén, az állampolgár
ság megszerzése államigazgatási eljárás lefolytatása 
útján történik, amikor a közigazgatási jogviszony 
szükségszerűen létrejön, s ezáltal az államigazgatási 
eljárásra jellemző, „szubordinációs11 -  föiérendelési 
sőt, adott jogrendszerekben a diszkrecionális elv (sza
bad mérlegelés) is érvényre jut. Az eljárásban azon
ban rendszerint a törvényben megállapított honosítási 
vagy visszahonosítási feltételek tényszerű megállapí
tásának van helye. Ebben az esetben a feltételek tény
szerű teljesítése alanyi jogon biztosítja az állampol
gárság megszerzését. Ha azonban a feltételek a tör
vényben általánosan meghatározottak, nincs kizárva a 
közigazgatási jogviszonyra jellemző diszkrecionális 
elv alkalmazása. A kölcsönösségi elem azt is jelenti, 
hogy a jogviszony mindkét alanyának (az absztrakt 
értelemben vett államnak, azaz a képviseletében eljá
ró állami szerveknek egyik oldalról, s az állampolgár
nak a másik oldalról) kölcsönös jogai és kötelezettsé
gei vannak „egymás iránt”. Például a magyar jogsza
bályok értelmében ezek közé tartozik az állampolgár 
oldaláról az adófizetési kötelezettség (vagyis a köz
terhekhez való hozzájárulás),2 a hadkötelezettség („a 
haza védelme”),3 azzal, hogy a magyar jog szerint, az 
ország (Magyar Köztársaság, MK) területén élő töb
bes állampolgár nem kötelezhető, és nem is vállalkoz
hat szolgálatra (a polgári védelmi kötelezettség is 
csak a belföldi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendel
kező magyar állampolgárokra terjed ki).4 Maga az ál
lam is szokásosan megfelelő oltalmat és jogosultsá
gokat nyújt belföldön vagy külföldön élő állampolgá
rainak. Ezek közé tartozik a magyar Alkotmány és 
törvényi jogszabályok által szavatolt, belföldön tar
tózkodó magyar állampolgárok aktív és passzív vá-
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Az állampolgárságról 
-  Külföldi kitekintés1
lasztói jogosultságad külföldön a diplomáciai és kon
zuli védelemhez való jog,6 a szociális biztonságra va
ló jog, valamint a foglalkozás szabad megválasztásá
hoz való jog?  a legmagasabb szintű testi és lelki 
egészséghez való jog,8 a nyugdíjbiztosítási jog  (meg
felelő életkorral és szolgálattal rendelkezőknek szol
gálati, rokkantsági, baleseti, hozzátartozói nyugel
látás),9 az a jog, hogy külföldről bármikor haza
térhet,w a művelődéshez való jo g ."  Ugyanakkor ma
gyar állampolgár kiadatásává csak kivételesen van le
hetőség, abban az esetben, ha az illető többes állam
polgár és lakóhelye külföldön van.12

A demokratikus jogállamban tehát az állam és az 
állampolgár közötti viszony elvben és döntően mellé- 
rendelésű jogviszony, amit kölcsönös jogosultságok 
és kötelezettségek szavatolnak. Az állampolgárjogai 
és kötelezettségei, ha nem is korrelatív típusúak, és 
ily módon közvetlenül egymással kölcsönösen nem 
feltételezettek, a kötelezettségek és jogosultságok 
egymást nem feltételezők -  mindenesetre kölcsönös
nek jellemezhetők. Ezzel szemben a szubordinatív 
vagy autoritárius rendszerekben, amelyek Európában 
ma már háttérbe szorultak, az állampolgársági jogvi
szonyban hangsúlyozottabbak az állampolgár (feltét
len) kötelezettségei, mint az állampolgár számára az 
állam által biztosított jogosultságok.

Az állampolgársági kapcsolat következő közös jel
lemzője, hogy állampolgár kizárólag természetes sze
mély lehet. Argumentum a contrario, a jogi szemé
lyeknek (pl. társadalmi szervezeteknek, vállalkozói 
szervezeteknek, polgárok egyesületeinek stb.) nincs 
állampolgársága. Jogi személyeknek vannak ugyan 
szervezeti céljaiknak, tevékenységüknek megfelelő 
illetőségük, mint pl. székhelyük, elnevezésük stb., 
amelyek legtöbbször tevékenységüket egy állam, 
vagy azon belül egy önkormányzat területéhez fűzik. 
Az állampolgársághoz kapcsolódó egyes sajátos ma
gán- és közjogi jogosultságokat és kötelezettségeket, 
amelyek személyhez, egyénhez fűződnek, pl. a vá
lasztói jog. a személyi adófizetés stb., azonban termé
szetszerűen a jogi személyek „kollektív” módon nem 
gyakorolhatják. A természetes személy állampolgár
ságát rendszerint születésétől szerzi meg, az adott ál
lam területén a születés alapján (jus soli), olyan szü
lőktől vagy felmenőktől, akik az adott állam állam
polgárai (valamilyen számlázási alapon, ius sangvi- 
nis).13 Megszerezheti azonban visszaható hatállyal 
később is, élete során például nem a születése szerin
ti, másik állam honosítási vagy visszahonosítási sza
bályai szerint. Egyes állampolgársági jogosultságok 
m ára születés időpontjától érvényre jutnak (pl. diplo-
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máciai oltalom külföldön tartózkodás esetén), más ál
lampolgársági jogosultságok és kötelezettségek pedig 
később, bizonyos korhatár elérésétől kezdődően, az
az a cselekvőképesség elérése után (pl. választói jog). 
Egyes állampolgársági kötelezettségek bizonyos tör
vényben előirányzott tényállás teljesülése esetén lép
nek fel; pl. ingatlan tulajdonadó tulajdonszerzésének 
feltételével, nyereségi adó vállalkozási tevékenység 
feltételével stb.

Az összehasonlító jogtudományban hagyományo
san az állampolgársági jogosultság megszerzése két 
alapvető elven alapul: az első a területen születés elve, 
a másik a származási elv.14 Ezeknek természetesen kü
lönböző kombinációi érvényesülnek a nemzeti tör
vényhozásokban. A kettő lehet együttes feltétel (mint 
a hatályos magyar jogban), van, ahol a területen szüle
tési elv és döntően a reális kapcsolódás (állandó lak
hely az állam területén, nyelvismeret stb.) elve érvé
nyesül, van ahol a „származási elv” is (a nyelvi, kultu
rális, nemzetiségi hovatartozás értelmében), bizonyos 
esetkörben (pl. a határon túli nemzetrészek tagjainak 
javára), a túlnyomó, döntő feltétel (mint amilyen a 
2000. évi olasz törvény szerint a volt osztrák-magyar 
törvényben meghatározott területen. Dalmáciában és 
Isztriában élő határon túli olaszok esetében).

Az állampolgársághoz való jog  ma már az alkot
mánnyal szavatolt alapjogok körébe tartozik. Az Eu
rópa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az 
Állampolgárságról Szóló Európai Egyezmény (ame
lyet a magyar Országgyűlés a 2002. évi III. törvénnyel 
2002. február 13-án hirdetett ki) alapelvi rendelkezé
seiben, a 4. cikkben (1. bek. a) albekezdés) kifejezés
re juttatja, hogy minden személynek joga van vala
mely állampolgársághoz. Ugyanakkor nevesített sza
kasz b) albekezdés szerint a hontalanságot (apatridi- 
tást) el kell kerülni. A c) albekezdés szerint pedig sen
kit sem lehet önkényesen megfosztani állampol
gárságától,15 Az állampolgársághoz való jog az alap
jogok mellett, az alapvető emberi jogokhoz sorolható 
be,16 vagyis az egyetemes érvényű emberi jogokhoz, 
amelyek egyrészt az állami érvényű jogszabályok ál
tal jutnak kifejezésre, azaz általuk érvényesül, más
részt azonban a nemzetközi, többoldalú (multi- 
lateláris), illetve kétoldalú (bilaterális) egyezmények 
tárgya. Az állami érvényű állampolgári jogoknak a 
hordozója az egyes ember, a konkrét személyiség, mi
közben e jogok nagy része a polgári jogban, mint sze
mélyiségi jog  jelenik meg.1' A MK Alkotmányának 
70/Á paragrafusa értelmében a MK biztosítja a terüle
tén tartózkodó minden személy számára az emberi, il
letve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböz
tetés, nevezetesen faj, szín, nem. nyelv, vallás, politi
kai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet sze
rinti különbségtétel nélkül.18 A MK Alkotmánya 69. 
paragrafusa (1) bekezdésének értelmében a MK-ban 
senkit nem lehet magyar állampolgárságától önké
nyesen megfosztani, vagy magyar állampolgárt a MK

__területéről kiutasítani.19
26

A szőkébb értelemben vett normatív elemek mel
lett az állampolgársági státusznak vannak jogi jelen
tőséggel bíró morális elemei is. Ezek a morális ele
mek az állampolgárnak az adott állam nyelvéhez, kul
túrájához, társadalmához való elkötelezettségét, kap
csolódását, kapcsolattartását feltételezik. Gyakran a 
morális, kulturális, nyelvi és egyéb kötődést, a szó po
zitív értelmében, lojalitásnak, állampolgársági hűség
nek is nevezzük. Ezt a morális kapcsolatot, kötődést, 
a honosítással történő állampolgárság felvétele alkal
mával az érintett gyakran állampolgársági esküvel 
vagy fogadalommal fejezi vagy nyilatkoztatja ki.*0 
Ugyanakkor a honosítási esetben szükséges, hogy a 
kérelmező ismerje az adott állam jogrendszerének 
alapnormáit, nyelvét és kultúráját és erről tanúságot 
tegyen. A magyar jogban ez az alkotmányos alapis
meretek elsajátítását igazoló vizsga által történik, 
amelyet a kérelmezőnek magyar nyelven kell eredmé
nyesen letennie a lakóhelye szerint illetékes megyei 
(fővárosi) közigazgatási hivatalban, a hivatal vezető
je által kijelölt vizsgabizottság előtt. A magyar jog 
szerint nem köteles vizsgát tenni a cselekvőképtelen 
és korlátozottan cselekvőképes személy, továbbá az a 
személy, aki magyarországi felsőoktatási intézmény
ben magyar nyelvű oktatásban diplomát szerzett, aki 
a kérelem benyújtáskor 65. életévét betöltötte, és aki 
igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és vissza
fordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga 
letételére.21 Különleges vagy meghatározott, tágabb 
körre vonatkozó esetekben, az állampolgárság ún. 
nyilatkozat útján történő megszerzése esetén nem 
szükséges az állampolgársági eskü vagy fogadalom. 
Ezt a módozatot előirányozzák például a magyar ál
lampolgárságijogszabályok, de szűk, a Magyarország 
mai területén született személyek számára vonatkozó 
esetkörben22, újabban pedig például a 2000/379. sz. 
olasz állampolgársági törvény is, a határon túliakra 
vonatkozó leszármazottak ennél egyébként is jóval tá
gabb körére vonatkozóan.23 A morális értelemben 
vett „lojalitás” kifejezés morális tartalmának jogi ki
fejezése abban a követelményben is meghatározható, 
hogy az állampolgár (vagy többes állampolgár) köte
les tiszteletben tartani az állampolgársága szerinti 
hatályos jogszabályokat. Ellenkező bizonyításáig ez 
(megdönthetően) vélelmezhető, általában ilyen irányú 
külön nyilatkozati kötelezettségvállalás nélkül. (Nem 
számítva a honosításnál szokásos állampolgársági fo
gadalmat.) Kisebbségi jogi szempontból felhozható 
azon. Trianon utáni magyar „területeket nyerő” orszá
gok „példája”, amelyek ellenkezőleg, gyakorlatukban 
vagy normáikban vélelmezték a kisebbségbe került 
magyarok „hűséghiányát" — csupán annak alapján, 
hogy a kisebbségbe került magyarok igényelték isko
láik. köztájékoztatásuk és önkormányzatiságuk, em
beri és kisebbségi jogaik megőrzését. Megmutatko
zott ez a későbbi időszakokban is, pl. Szerbiában, a 
milosevici érában, különböző szemmel látható, köz
vetlen és közvetett megszorító intézkedések útján, 
amelyek a „lojalitás” bizonyítását „pluszköveteimé-
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nyék" teljesítésével kívánták érvényre juttatni, pl. a 
szerbiai (délszláv) háborúkban (1990-1999) való 
aránytalan és jogtalan behívások és a civil szolgálat 
megtagadása által.

A határmódosítások -  a kettős kötődés, a kettős ál
lampolgárság lehetősége biztosításának hiányában24 
-  súlyos emberi jogi következménnyel jártak a kisebb
ségbe került lakosság egyéneire nézve, s hátrányosan 
érintették alapvető jogaik megvalósítását, személyi és 
vagyoni szempontból egyaránt. Az ún. trianoni „utód
államok” (Cseh-Szlovákia, a királyi Jugoszlávia), 
visszaélvén területi fennhatóságuk lehetőségével, ter
vezték és részben megvalósították a magyar lakosság 
kitelepítését, optáltatását (lakosságcsere útján), mi
közben erre nem volt kölcsönösségi jogalap, ugyan
akkor a negatív állampolgársági intézkedésekhez szá
mos egyéb kedvezőtlen, hátrányos intézkedés járult, 
pl. a kisebbség vagyonának térítés nélküli kisajátítása, 
nacionalizációja, a kisebbségbe kerültek iskoláinak 
megszüntetése stb. E tekintetben az I. világháború 
után legsúlyosabb helyzetbe a több országba és kü
lönböző, gyakran nem európai jogkömyezetbe került 
magyar nemzeti kisebbségek kerültek, a magyar terü
letek kényszerű elcsatolása útján, bárminemű önren
delkezés biztosítása nélkül. Hasonló helyzet azonban 
máshol is előfordult.

Elzász-Lotaringia, a korábbi német felségterület
hez tartozó (vegyes, német-francia lakosságú) tarto
mány 1918 után Franciaországhoz került. Franciaor
szág ugyan a csatolás után megadta a kisebbségbe ke
rült német lakosságnak a francia állampolgárságot, a 
jogosultságok megvalósítása (pl. az anyanyelvű isko
láztatás terén) azonban a német kisebbség számára 
kezdetben akadályozott volt. Ugyanakkor a francia 
csapatok az I. világháború során számottevő német 
tulajdont koboztak el.25

Apatridek, hontalanok azok a személyek, akik ön
akaratukon kívül, valamely számukra külső társadal
mi változás miatt (határmódosítás, két különböző ál
lampolgárságú házastárs házasságbontása, kedvezőt
len vagy diszkriminatív belső törvényhozás stb.) 
okán állampolgárság nélkül maradtak. Az apatriditás 
jelensége különösen az I. világháború után terjedt el, 
főképpen a közép-európai térségben beálló „szuvere
nitásváltás” után. Habár a trianoni békeszerződés 
megszüntette a határon túlra került magyarok számá
ra a magyar állampolgárságot, és ugyanakkor köte
lezte az „utódállamokat” az állampolgárság megadá
sára. azok ezt késleltették, s ennek folytán sok, külön
böző jogi kultúrájú, sokszor nem európai hagyomá
nyú jogi kultúrát követő államban alapvető állampol
gári jogaikat sem érvényesíthették, lévén, hogy alieni 
iuris helyzetbe kerültek. Létrejött ugyan az I. világhá
ború után az UNIDROIT, a párizsi székhelyű Nemze
tek Szövetsége által alapított tudományos szervezet, 
amelynek feladta volt a békeegyezmények megvaló
sításának kontrollja, továbbá a modelltörvények ki
dolgozása -  többek között a nők és a gyermekek apat- 
riditásának áthidalása, kiküszöbölése céljából - . ame

lyek példaként szolgálhattak a belső törvényhozás
nak. Ennek a tudományos szervezetnek a keretében 
jött létre a Zebalos görög jogtudós által preferált 
doktrína, mely kinyilatkoztatta az állampolgársághoz 
való jogot, s meghirdette az egy állampolgár-egy ál
lam elvet. Zebalos 12 elvet szabott meg követendő
ként a belső törvényhozásban; ezek közül legfonto
sabb a kettős állampolgárság és az apatriditás kizá
rása. Az utódállamok belső törvényhozása ezeket az 
elveket -  mondhatnánk visszaélő módon -  úgy fogal
mazta meg, hogy a korábbi állampolgársággal rendel
kezőknek (pl. korábbi magyar állampolgároknak) ki
fejezetten le kell mondaniuk előbbi állampolgársá
gukról ahhoz, hogy felvegyék az új állam állampol
gárságát. Emellett, a trianoni kötelezettségekkel 
szemben, az új állampolgárság felvételéhez a terület
örökös országok többletkövetelményeket támasztot
tak a határon túl maradt kisebbségek terhére. így tör
tént meg, hogy a határon túli magyarokat a trianoni 
szerződés akaratuk ellenére megfosztotta magyar ál
lampolgárságuktól, de az utódállamok vonakodtak 
nekik megadni az új állampolgárságot, s ennek foly
tán apatrit helyzetbe kerültek. Ilyen helyzetben velük 
szemben könnyen érvényesíthetők voltak más intéz
kedések. mint a térítés nélküli vagyonelkobzások, a 
kollektív ki- és betelepítések az etnikai arányok erő
szakos megvalósítása céljából,26 iskoláik megszünte
tése; mindezen intézkedések mind egyéni, mind kol
lektív jogaik csorbítását, ellehetetlenítését célozták 
meg. Előfordult (mint pl. az ún. királyi Jugoszláviá
ban), hogy a magyarok közül nagyon kevesen kíván
ták felvenni az új ország állampolgárságát azzal a fel
tétellel. hogy a magyarról lemondjanak. így sokan az 
alapvető állampolgársági jogot és ezzel alapvető jo 
gaikat sem gyakorolhatták, például nem volt válasz
tói joguk. Nem lehetett tehát érvényesíteni az ún. ket
tős kötődés elvét. Történt ez annak ellenére, hogy a 
trianoni békediktátumok kötelezték a területhódító ál
lamokat a kisebbségi és állampolgársági jogok 
betartására.27 Az apatriditást gyakran az ún. utódálla
mi állampolgársági törvények hozták meg, nyilván a 
Zebalos-doktrínával való visszaélés útján. Az „egy 
állampolgár -  egy állampolgárság” doktrínája maradt 
a II. világháború után is az uralkodó elv a kelet-euró
pai. de részben a nyugat-európai országokban is. Ez 
az álláspont ugyanis kifejezésre jutott az Európa Ta
nács által tető alá hozott, a többes állampolgárság el
kerülését célzó 1963. évi Egyezményben. (Ezt a felfo
gást váltotta fel az 1993. évi Maastrichti Alapszerző
dés és az 1997. évi Európai Állampolgársági Egyez
mény, amelyek a kettős és többes állampolgárságot 
immáron egyértelműen, nemcsak bilaterális, hanem 
európai szinten is elismerik.) Ennek folytán jóformán 
a 20. század utolsó évtizedéig az a nézet jutott túl
súlyba -  a magyar doktrínában és jogi szabályozás
ban is - , hogy a határon túli magyarság számára az a 
helyes, ha a magyar kisebbség tagjainak csupán an
nak az országnak az állampolgárságát kell felvenni
ük, amelyben élnek.
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Jog
Sajnos a „trianoni utódállamok” a II. világháború 

után is gyakran bizalmatlanságot és türelmetlenséget 
tanúsítottak a magyar kisebbségi közösségek tagjai 
iránt, állampolgárságukat ismét megkérdőjelezve ter
vezték, s megvalósították kitelepítésüket, gyakran 
egyéb diszkriminatív intézkedéseket tettek, pl. térítés 
nélkül kisajátították vagyonukat, nyelvüket betiltották, 
iskoláikat redukálták, magyarokat továbbra is ki-, 
többségieket pedig betelepítettek, hagyományosan a 
magyarok által lakott területekre. (Például a II. világ
háború idején a tisói Szlovákiában egy 1945. február 
21-én kiadott rendelet értelmében minden magyarnak, 
aki 50 holdon felüli földbirtokkal rendelkezett, álla
mosították a vagyonát, és az ily módon nyert mezőgaz
dasági földterületeket térítésmentesen szlovák telepe
seknek adták.28 Ugyanez volt tapasztalható a „királyi”, 
majd a „titói” Jugoszláviában végrehajtott földrefor
mok során. Az első intézkedés a Szerb-Horvát-Szlo- 
vén Királyság 1922. évi törvényhozásában az volt, 
hogy az 1000 holdnál nagyobb földbirtokokat 500 
holdra csökkentették, és a „fölös” földeket ingyenesen 
a Délvidékre tömegesen betelepített szerb „önkénte
seknek” (dobrovoljácoknak) adták. (1945 után hason
ló célzattal hozták meg az agrárreformról és a koioni- 
zációról szóló törvényt.29) Az „intézkedések" minden 
„terüietörökös” országban hasonlóak, ugyanakkor más 
szemszögből is „szinkronban” voltak, s nemcsak az ál
lampolgárság megtagadására, hanem a magyar közös
ségek népességi, gazdasági és szellemi ellehetetleníté
sére, tehát pl. iskoláik megszüntetésére is irányultak.

Magyarországnak a II. világháborút követően meg
hozott állampolgársági törvényei, kényszerpályán 
ugyan, s tisztes kivételeket nem számítva, tudomást 
sem vettek a határon túli magyarokról, azokat mint 
„románokat”, „cseh-szlovákokat” és „jugoszlávokat” 
tartották számon. Ez a hozzáállás kifejezésre jutott a 
nyugat-európai országokban is. Például Olaszország
nak az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után. 
ha nem is hasonló lélekszámú, de jelentős kisebbsége 
maradt a határon túl. A Monarchia felbomlása után a 
határon túlra, főleg Jugoszláviába (különösen Szlové
niába és Horvátországba) került olaszok száma meg
haladta a 400 000-et. A jugoszláv partizánok, valamint 
az őket támogató kormány türelmetlen, üldöző maga
tartása miatt 1945-1960 között az olasz kisebbség tö
megesen menekült Olaszországba. 1991-ben a 
Kvamer-öböl és az Isztriai-félsziget területén élő olasz 
kisebbség lélekszáma már nem érte el az azelőtti 1/10- 
ét sem. A kisszámúvá váló olasz kisebbség támogatá
sa az 1990-es évek elején nem jelentett ellenérzést 
Olaszország és Szlovénia, valamint Horvátország kö
zött, így bilaterális (kétoldalú) egyezmények útján sor 
került a kisebbségvédelmi szabályozásra, valamint a 
kettős állampolgárságot előirányzó egyezményekre 
(1991-1993), ezen túlmenően a határon túli olaszok 
számára -  a 2000 utáni törvénymódosítás, nyilatkoza
ti és származási igazolás alapján, áttelepülési kötele
zettség nélküli, belső törvény alapján megvalósítható

__-  olasz állampolgárság lehetővé tételére.,u
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II. N e m z e tk ö z i k ite k in té s  és jo g fe jlő d é s  
k ö z e le b b rő l -  kü lö n ö s  tek in te tte l 
a  m a g y a r  á lla m p o lg á rs á g o t é r in tő  
n e m z e tk ö z i és b e ls ő  jo g s z a b á ly o k ra  
a  m ú ltb a n  és je le n b e n

A  tr ia n o n i békeszerződés, a z  a p a tr id itá s  
o k a i, a z  U N ID R O IT  és Zeba los  d o k trín á ja
Az I. világháborút követő területváltozások, határ

módosítások különösen Közép-Kelet-Európa térségé
nek lakosságát, azaz az immáron több országba került 
több millió magyar egyént érintették, de mint fentebb 
kifejtettük, érintettek más térségeket is, mint pl. El- 
zász-Lotaringiát, amely német fennhatóság után Fran
ciaországhoz került.

A trianoni békeszerződés (amelyet Magyarorszá
gon az 1921:33. te. cikkelyezett be) 61. cikke szerint 
„mindazok a személyek, akiknek illetősége oly terü
leten van. amely azelőtt a volt Osztrák-Magyar Mo
narchia területéhez tartozott (megjegyezhető, a ma
gyar lakosság megkérdezése nélkül, tagadván a 
wilsoni önrendelkezési elveket) a magyar állampol
gárság kizárásával jogérvényesen annak az államnak 
az állampolgárságát szerzik meg. amely az említett te
rületen a főhatalmat gyakorolja. " Ennek alapján a tri
anoni békeszerződés értelmében a magyar területeket 
megszerző országokba (Cseh-Szlovákia, Jugoszláv 
Királyság, Románia) utalt magyarok tömegei elvesz
tették magyar állampolgárságukat. (Igaz, biztosított 
volt az egyének számára a korábbi állampolgárság 
fenntartása, vagy egy választásuk szerinti új állampol
gárság megszerzése. Azonban ennek feltétele volt an
nak az országnak a területére való áttelepiilés, mégpe
dig egy éven belül, amelynek állampolgárságát vá
lasztották, igényelték.) Ugyanakkor a trianoni béke- 
szerződés 64. cikke állampolgárságtól és lakóhelytől 
függetlenül megadta a jogot azoknak, akiknek a volt 
birodalmi tanácsban és a tartományokban képvisele
tük volt, és akik magyarok vagy magyar anyanyelvű
ek voltak, hogy a békeszerződés hatályba lépésétől 
(1921. július 26.) számított hat hónapon belül a ma
gyar állampolgárság megszerzéséért opciót gyakorol
hassanak. Ezen szándékukat optálási nyilatkozatban 
kellett kifejezésre juttatniuk. Az optálás áttelepülési 
kötelezettséggel járt. Meg kell jegyezni, hogy „optá
lás” esetén a vagyoni jogosultságok megvalósítása 
korlátozott volt. Mint már említettük, a szülőhelyü
kön maradt magyarok számára a probléma abban mu
tatkozott meg (mint pl. a „királyi” Jugoszláviában, de 
másutt is), hogy nem nyerték el azonnal és feltétel 
nélkül a „területörökös” ország állampolgárságát, mi
közben automatikusan, a trianoni egyezmény értel
mében elvesztették magyar állampolgárságukat. Ily 
módon, gyakorlatilag állampolgárság nélkül marad
tak: magyar állampolgárságukat elvesztették, de az 
új, területükön fennhatóságot gyakorló államok nem



történeti sremie

adták meg (azonnal) az állampolgárságot. Ennek fo
lyományaként tehát, hosszabb-rövidebb ideig, állam- 
polgárság nélkül nem gyakorolhatták alapvető jogai
kat. pl. az aktív és passzív választói jogot (pl. a ..kirá
lyi" Jugoszláviában) és egyéb individuális és kollek
tívjogaikat: vagyoni, személyi jogosultságaikat, pl. a 
névhasználatot, az anyanyelv használatát, az anya
nyelvi oktatáshoz való jogot stb. Az utódállamok sok
szor indokolatlanul késlekedtek az állampolgársági 
törvényeikkel, és ha meg is hozták, a trianoni egyez
ménnyel ellentétesen, külön feltételeket szabtak az ál
lampolgárság megszerzéséhez. (Ennélfogva pl. az 
apatrid helyzetbe került délvidéki, felvidéki és erdélyi 
magyarok hosszabb ideig nem gyakorolhatták alapve
tő választói jogosultságukat.) Ugyanakkor minden or
szágban voltak lakosságcsere- vagy kitelepítési szán
dékok. és ezek (a német lakosságot érintően jóformán 
teljes egészében, s részben a magyar lakosság tekinte
tében) meg is valósultak, pl. Cseh-Szlovákiában (az 
ún. benesi dekrétumok intézkedései alapján). A tria
noni békediktátum tehát teljes egészében elutasította 
a kettős állampolgárság intézményét. A Népszövet
ség. amely a trianoni kisebbségvédelmi klauzulák be
tartását volt hivatott ellenőrizni, ebben a tekintetben 
sem állt feladata magaslatán.31

A Népszövetség (az antant-hatalmak által létreho
zott Nemzetek Szövetsége, amely a békeszerződések 
betartásának ellenőrzésére lett volna hivatott) az 1930- 
as években létrehozta az UNIDROIT nevű, Párizsban 
székelő tudományos szervezetet, amely jelentős tevé
kenységet fejtett ki éppen az apatrid helyzetek elkerü
lése céljából. E vonatkozásban modelltörvényeket al
kotott. melyek (nem kötelező) mintául szolgálhattak a 
„területörökös” államoknak. Ebben a tudományos te
vékenységben a fent említett Zebalos görög jogtudós 
is részt vállalt. Az állampolgárságról szóló 12 tézise 
közül legfontosabb az volt. hogy minden egyénnek jo 
ga van az állampolgársághoz■ Ugyanakkor az 
UNIDROIT akkori modelltörvényei különösen a nők 
és a gyermekek apatrid helyzetére összpontosítva kí
vántak jogi megoldásokat, ajánlásokat megfogalmaz
ni. A nők és gyermekek apatriditásának elkerülését 
célzó modelltörvény, valamint az a tudományos állás
pont, amely szerint mindenkinek joga van az állam- 
polgársághoz, akkor tulajdonképpen nem járt joghar
monizációskötelezettséggel. inkább a tudomány morá
lis autoritásával hatott, sajnos nem azonnal, s ha az 
utódállamok végül, ha késlekedve is, elfogadták a tu
dományos ajánlásokat, ezt gyakran visszaélő módon 
tették, s így csak részben járultak hozzá az állampol
gársági problémák enyhítéséhez. A határon túli magya
rokat az új állampolgárság felvételekor akadályozták, 
különféle „lojalitási” feltételeket szabtak meg, többek 
között a magyar állampolgárságról valló lemondási 
nyilatkozatot is megkövetelték, amire sokan (pl. a Dél
vidéken és másutt is) nem voltak hajlandóak. A triano
ni békeegyezmény értelmében (amely számukra ex le
ge szüntette meg a magyar állampolgárságot) ilyen 
nyilatkozat kifejezetten nem is volt megkövetelhető.

Az I. világháború utáni apatrid helyzetek tehát ami
att álltak elő, hogy a magyar területet és lakosságot 
bekebelező „utódállamok” olyan állampolgársági po
litikát és törvényhozást folytattak, amelyek ellentéte
sek voltak a békeegyezménnyel, miközben -  ahogyan 
egyes szerzők joggal megállapították -  „a terület kel
lett”, de a kisebbségi (magyar) lakosság nem.

A  p á r iz s i békeszerződés (1 9 4 7 )  
és a  bécs i döntések (1 9 3 8 -1 9 4 0 )
A II. világháborút követően megkötött párizsi bé

keszerződés (1947. február 10.; becikkelyezve az 
1947:18. te. által) visszaállította az 1938. január 1-jei 
állapotot, és hatályon kívül helyezte az 1938. novem
ber 2-án hozott első bécsi döntést. A párizsi békeszer
ződés közvetlenül nem szabályozta az állampolgársá
gi kérdéseket, amint azt a trianoni szerződés megtet
te, közvetetten azonban érintette azokat. Nevezetesen: 
a bécsi döntések értelmében a Magyarországhoz csa
tolt területeken élő személyek, akik magyar belső jog
szabályok alapján magyar állampolgárságot szereztek 
(5070/ME sz. rendelet), ezt a státuszt elvesztették a 
visszacsatolási rendelkezés nyomán. Ugyanakkor a 
párizsi békeszerződés szentesítette a Magyarország és 
Cseh-Szlovákia közötti lakosságcserét (Budapest, 
1946. február 27.).

A II. világháborút követően, habár az állampolgár
ságra nézve nem volt nemzetközi rendezés, a bécsi 
döntések alapján a visszacsatolt magyar területeken, 
belső magyar törvények által elnyert magyar állam- 
polgárság -  azon magyar polgárok számára, akik is
mét az anyaország határain kívül maradtak -  meg
szűnt a bécsi döntések semmissé nyilvánítása alapján. 
Az időközi rendezés a párizsi békeszerződésig a ma
gyar belső jogviszonylatban oly módon történt meg, 
hogy azok a személyek, akik a magyar állampolgársá
got a bécsi döntés alapján szerezték meg, s lakóhelyük 
az 1937. december 31. napján fennállt határain belül 
volt, a magyar állampolgárokkal egy tekintet alá estek 
a magyar hatóságok előtti eljárásban (5070/ME sz. 
rendelet). Mivel a párizsi békeszerződés kifejezetten 
nem rendelkezett az állampolgárságról, ez a tény úgy 
is értelmezhető, hogy az állampolgársági kérdés a bel
ső magyar törvényhozás szabályozási hatáskörében 
maradt.

A  S tra sb ou rg i E gyezm ény  
a  kettős á lla m p o lg á rsá g  e lke rü lésé rő l 
(1 9 6 3 ) és a z  ún. tényleges ka p cso la t 
(H á g a i N e m ze tkö z i B íróság), 
a z  ún. e x tra te rr ito r iá lis  h a tá ly  
(Ve lence i B izo ttság) kérdése  
Az 1963. május 6-án a kettős állampolgárság elke

rüléséről és a kettős állampolgárság esetén a katonai 
szolgálatról szóló, Strasbourgban aláírt egyezmény to
vábbra is nem kívánatosnak, elkerülendőnek tartotta a 
kettős állampolgárságot. Az egyezménynek az Euró-



pai Közösség 12 állama volt részese; az egyezmény 
előirányozta a részes államok azon törekvését, hogy a 
kettős állampolgárság eseteit kiküszöböljék. Ezen túl
menően részletes szabályokat tartalmazott a kettős ál
lampolgársággal rendelkező személyek katonai szol
gálatának kérdésére vonatkozóan.

Az ún. tényeleges kapcsolat problémája a Hágai 
Nemzetközi Bíróság esetjogában. A Hágai Nemzetkö
zi Bíróság esetjoga (Nottebohm, 1953) szerint ahhoz, 
hogy a kettős állampolgár honosítással szerzett máso
dik állampolgárságát más országok is elismerjék (pl. 
a diplomáciai védelemnyújtás keretében), az szüksé
ges, hogy az egyént tényleges kapcsolat fűzze az adott 
államhoz, azaz lakóhelye, kultúrája, családi kapcso
latai révén kötődjön ahhoz az országhoz, amelynek 
állampolgára. A tényleges kapcsolatot, ami a terüle
ten tartózkodás oldalát illeti, a belső törvény ma már 
számos esetben mellőzi, pl. az említett 2000. évi olasz 
állampolgársági törvény a határon túli olasz kisebbsé
gek javára. A „tényleges kapcsolat” fogalma többé 
nem csupán a tartós területen tartózkodási és a meg
élhetési feltételhez fűződik; e fogalom módosult, és az 
európai kisebbségvédelmi, valamint a helyi és regio
nális önkormányzatokat szabályozó európai egyez
ményekkel összhangban (mint az európai Kisebbség- 
védelmi Egyezmény, az Európai Önkormányzati 
Charta'2) a kulturális, tudományos, oktatási stb. jelle
gű, a kisebbségek anyaországi, a határon átívelő kap
csolatainak erősítését, megkönnyítését szolgálják. A 
tényleges kapcsolat követelménye tehát újabban in
kább kulturális, nyelvi stb. jellegű, mintsem áttelepü
lési szorgalmazó, hosszantartó területen tartózkodást 
feltételező típusú.

A magyar kedvezménytörvény (2001 )33 kapcsán -  
amely iránt Románia és Szlovákia is kifogást emelt -  
eljáró Velencei Bizottság hosszas tárgyalás után jutott 
arra az álláspontra, hogy az állam külföldi állampol
gárok vonatkozásában csak a saját területe vonatkozá
sában alkothat kötelező érvényű rendelkezéseket. 
Megjegyzendő, hogy a megállapítás az állampolgár- 
sági státuszt nem nyújtó kedvezménytörvényre vonat
kozik. Ez tehát nem tekinthető kedvezőtlen praeiudi- 
ciumnak a magyar állampolgársági törvény esetleges 
liberalizálására. Annál inkább, mert az állampolgársá
gi jogosultságok hatálya (szemben a kedvezménytör
vény területen kívüli hatályával), nem területen kívül 
érvényesül, hanem ellenkezőleg, területen tartózko
dás esetén valósítható meg. Ma már számos olyan 
belső európai törvény van a teljes jogú, illetve társult 
tagországok, vagy az „Európába igyekvő” országok 
körében (pl. Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, 
Olaszország, Románia, vagy akár Szerbia és Monte
negró), amely kezdetben kétoldalú egyezményi ala
pon, újabban főszabályként belső törvény értelmében 
„egyoldalúan” megadja a határon túli kisebbségiek
nek, éppen nemzetiségre való tekintettel, tehát ún. 
származási, pontosabban nyelvi és kulturális hovatar
tozási alapon, a második állampolgárságot, anélkül 

„ a zo n b a n , hogy az érintettnek korábbi állampolgársá- 
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gáról le kellene mondania. Ily módon a Velencei Bi
zottság jelentése nem tekinthető a „kettős” állampol
gárság megadása akadályának, a bizottsági jelentés 
marasztaló része egész egyszerűen nem a kettős ál
lampolgárságra vonatkozik. Annál inkább, mert az 
Európai Unió joga az állampolgárság megadását, fel
tételeinek megszabását belső jognak, és nem közössé
gi jognak tekinti. Ha másként lenne, a Velencei Bi
zottságnak nyilván más irányú (más országokban le
vő kettős állampolgársági jogszabályok iránti) kifogá
sa is lett volna -  de nem volt.

A  M a a s tr ic h ti S zerződés (1 9 9 2 )
és a z  e u ró p a i á lla m p o lg á rs á g i egyezm ény  
(1 9 9 7 )
A Maastrichti Szerződés véglegesen más irányt 

vett, és alapvetően lemondott a Zebalos-doktrínáról, 
előirányozva a nemzeti állampolgárság mellett az eu
rópai polgárság intézményét, amely ily módon eleve 
elismeri a kettős állampolgárság létjogosultságát és az 
Unión belüli érvényét. A Maastrichti Szerződés kinyi
latkoztatja, hogy minden tagállam állampolgára egy
ben az Unió polgára is, s megilletik az Alapszerző
désben biztosított jogok, és terhelik az abban foglalt 
kötelezettségek. Az Európai Unió a következő jogokat 
biztosítja polgárainak: 1. szabad mozgás és lakhatás 
az EU bármely tagországának területén; 2. diplomáci
ai védelem harmadik állam területén és bármely tag
állam külképviselete által; 3. aktív és passzív válasz
tójog az európai parlamenti választásokon, valamint a 
lakóhelye szerinti önkormányzati választásokon; 4. 
petíció benyújtásának joga az Európai Parlamenthez, 
illetve az európai ombudsmanhoz, továbbá az érintett 
írásban fordulhat az Unió bármely szervéhez vagy in
tézményéhez a közösség hivatalos nyelveinek bárme
lyikén; 5. valamennyi egyéb jog és kötelezettség, 
amely az Unió elsődleges és másodlagos joganyagá
ból ered, pl. a szabad munkavállalás és a szabad vál
lalkozás joga, a letelepedettek számára pedig a szoci
ális ellátáshoz való jog, amely azonos a „hazai” pol
gárok jogával. Az uniós polgárság az egyes tagálla
mok állampolgársági jogszabályain alapul. Mind
ezen jogosultságok megilletik a kettős vagy többes ál
lampolgárokat is. Az Európai Unió Bíróságának jog- 
gyakorlata szerint (Micheleti, 1992) a kettős állam
polgárt, aki egyidejűleg egy Európai Unió-tagállam és 
egy nem Európai Unió-tagállam polgára, abban az 
esetben is megilletik a fent említett jogosultságok, ha 
állandó lakhelye nem az Európai Unió tagállamában 
van. A Maastrichti Szerződés által kifejezésre jutó 
kettős állampolgárság egyik jelentős folyománya a 
„Binnenmarkt” (közös gazdasági térség) követelmé
nyének, amely szavatolja az európai uniós térségben a 
személyek, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke 
szabad áramlását.

Az Európai Állampolgársági Egyezmény (1997) lo
gikus folytatása a kettős állampolgárságot meghirde
tő maastrichti elveknek. Természetesen, a Maastrichti



Jog
Alapszerződés elsősorban az európai és a nemzeti ál
lampolgárságról szól. az Európai Állampolgársági 
Egyezmény ezen túlmenően az Európai Unión belül a 
tagországok kettős állampolgársági státusát is érinti, 
azaz azokat a helyzeteket, amikor egy tagország ál
lampolgára jogszerűen megszerzi másik tagország ál
lampolgársági státusát is.

Az Európai Állampolgársági Egyezményt Stras- 
bourgban. 1997. november 6-án írták alá. Magyaror
szágon az Országgyűlés a 2002. évi III. törvénnyel 
hirdette ki.34 Az Egyezménynek ma már hét tagállam 
a részese (Ausztria. Dánia, Hollandia, Portugália, 
Svédország, Magyarország, Szlovákia). A 28. cikk ér
telmében az Egyezmény hatálybalépése után az Euró
pa Tanács Miniszteri Bizottsága meghívhat bármely 
államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak, és 
amely nem vett részt az Egyezmény kidolgozásában, 
hogy ahhoz csatlakozzon. Az Egyezmény 29. cikké
nek értelmében az I., II. és VI. fejezetben foglaltakhoz 
nem fűzhető fenntartás, bármely más rendelkezéshez 
igen. (Magyarország élt bizonyos, különösen a kato
nai szolgálattételre vonatkozó rendelkezések iránti 
fenntartási jogával -  helyeselhető módon).

Alapelvek. Az Európai Állampolgársági Egyez
mény 4. cikkének értelmében minden részes állam ál
lampolgárságára vonatkozó szabályainak az alábbi 
alapelveken kell alapulniuk: a) minden személynek jo 
ga van valamely állampolgársághoz, b) a hontalansá
got el kell kerülni, c) senkit sem lehet önkényesen 
megfosztani állampolgárságától, d) sem egy részes 
állam állampolgára és egy külföldi közötti házasság, 
sem a házasság felbontása, sem pedig a házasság alatt 
a házastársak egyike állampolgárságának megválto
zása nem érinti automatikusan a másik házastárs 
állampolgárságátA* Fontos alapelv a diszkrimináció 
tilalma, melyet az 5. cikk irányoz elő; ennek értelmé
ben „(1) a részes államok nem tartalmazhatnak meg
különböztetést vagy nem foglalhatnak magukban 
semmilyen olyan gyakorlatot, amely kimeríti a ne
men, valláson, fajon, bőrszínen vagy nemzeti vagy et
nikai származáson alapuló diszkriminációt. (2) Min
den részes államot a diszkrimináció tilalmának elve 
vezérel állampolgárai tekintetében, függetlenül attól, 
hogy ők születésüknél fogva állampolgárok-e, vagy 
az állam állampolgárságát később szerezték meg” 
Egyes értelmezések szerint e rendelkezés akadálya a 
vajdasági magyar társadalmi szervezetek által a hatá
ron túli magyarok javára (2003 júniusában) kezdemé
nyezett kedvezményes, áttelepülés nélküli magyar ál
lampolgárság megadása iránti belső törvénymódosí
tásnak. Más, szerintünk indokolt nézet szerint (Mádl 
Ferenc 2003. augusztus 9-ei Csopaki Nyilatkozata): 
„El kell választani a diszkriminációt az indokolt és az 
elfogadható különbségtételtől. Az államok kritériu
mokat állítanak fel az állampolgárság megnyerése fel
tételéül. Ezek a kritériumok adott esetben kedvezőbb 
elbánáshoz vezethetnek. Az indokolt különbségtétel
nek vagy kedvezőbb elbánásnak gyakori példája a 
nemzeti nyelv és az alapvető alkotmányos szabályok

ismeretének megkövetelése a honosításhoz, valamint 
a leszámlázás alapján az állampolgárság könnyített 
megszerzése.” Mádl akadémikus, a Magyar Köztársa
ság elnöke így folytatja: „A kérdés jelenleg tehát az, 
hogy jogilag lehetséges és célszerű-e az ilyen szemé
lyekre vonatkozóan további könnyítéseket bevezetni 
olyan módon, hogy a magyar jog teljes mértékben el
tekint a magyarországi letelepedésrój". Mádl egyér
telműen hozzáfűzi, hogy véleménye szerint „a nem
zetközi jog nem zárja ki egy ilyen módosítás lehetősé
gét. A nemzetközi jognak ugyanis általánosan elfoga
dott szabálya, hogy minden állam saját maga határoz
za meg, hogy kik az ő állampolgárai.” Amint láttuk, 
az olasz jog élt ezzel a lehetőséggel a határon túli ola
szok javára, de ugyanígy Horvátország, Szlovákia, 
Románia, Szerbia és más európai uniós társult vagy 
még nem társult állam is.

Az állampolgársági jog belső jog. Az Egyezmény 
egyik legjelentősebb elvi rendelkezése a 3. cikk 1. 
bekezdése szerint: „Minden állam saját joga szerint 
határozza meg, hogy kik az ő  állampolgárai. ” A 2. 
bekezdés értelmében „az ilyen jogszabályt más álla
mok annyiban kötelesek elfogadni, amennyiben az 
összhangban áll a vonatkozó nemzetközi egyezmé
nyekkel, a nemzetközi szokásjoggal és az állampol
gárság tekintetében általánosan elismert jogelvek
kel.”

A többes állampolgárság. Az Európai Állampol
gársági Egyezmény V. fejezetének 14. cikkében irá
nyozza elő a többes állampolgárság ex lege megszer
zésének eseteit. A 14. cikk 1. bekezdésének a) pontja 
kifejezetten előírja, hogy a részes államok kötelesek 
engedélyezni, hogy a születésükkor automatikusan 
különböző állampolgárságokat megszerzett gyerme
kek ezeket az állampolgárságokat megtarthatják. 
Ugyanakkor a 16. cikk kifejezetten megszabja, hogy 
„valamely részes állam egy másik állampolgárságról 
való lemondást vagy annak elvesztését nem írhatja 
elő állampolgársága megszerzésének vagy megtartá
sának feltételéül, amennyiben a lemondás vagy el
vesztés nem lehetséges, vagy ésszerűen nem követel
hető meg.” Ez azt jelenti, hogy a teljes jogú tagor
szágok, amelyek csatlakoztak az Egyezményhez, bel
ső törvényeikben állampolgárságuk megszerzésének 
feltételéül többé nem szabhatják meg a korábbi ál
lampolgárságról való lemondást. (Ezt a követelményt 
a hatályos magyar állampolgársági törvény maradék
talanul tiszteletben tartja.). Az Egyezmény 17. cikke 
előirányozza a többes állampolgársághoz kapcsolódó 
jogokat és kötelezettségeket. Az első bekezdés szerint 
valamely részes állam egy másik állampolgársággal 
rendelkező állampolgárait ugyanazon jogok és kötele
zettségek illetik meg a részes állam területén, ahol tar
tózkodnak, mint a részes állam bármely állampolgá
rát. A 2. bekezdés a) pontja értelmében e rendelkezé
sek nem érintik a nemzetközi jognak valamely részes 
állam által egy olyan állampolgárnak nyújtandó dip
lomáciai vagy konzuli védelemre vonatkozó szabá
lyait, aki egyidejűleg egy másik állampolgársággal is



rendelkezik, b) pontja szerint pedig e rendelkezések 
nem érintik a részes államok nemzetközi magánjogi 
szabályainak alkalmazását a többes állampolgárság 
esetében.

Többes állampolgárság és katonai kötelezettségek. 
Az Egyezmény 21. cikkének 1. pontja előirányozza, 
hogy két vagy több részes állam állampolgárságával 
rendelkező személyek csak az egyik ilyen részes ál
lam vonatkozásában kötelesek katonai kötelezettsége
ket teljesíteni. Ennek módozatait a részes államok kö
zötti külön megállapodások határozhatják meg. A 21. 
szakasz 3. pontjának a) bekezdése szerint, ha nincs el
térő megállapodás a részes államok között, a kettős ál
lampolgár azon részes állam vonatkozásában köteles 
katonai kötelezettségeit teljesíteni, amelynek a terüle
tén szokásosan tartózkodik. Mindazonáltal 19 éves 
korukig szabadon megválaszthatják, hogy önkéntes
ként bármely más olyan részes állam vonatkozásában 
teljesítsék katonai kötelezettségeiket, amelynek szin
tén állampolgárai, egy olyan időtartamra, amely 
összességében és ténylegesen megegyezik legalább az 
előbbi részes állam által megkövetelt aktív katonai 
szolgálati idővel. Azonos cikk b) bekezdése szerint 
azon személyek, akik szokásosan olyan részes állam
nak a területén tartózkodnak, amelynek nem állampol
gárai, vagy olyan államnak a területén, amelyik nem 
részes állam, katonai kötelezettségeiket azon részes 
állam területén teljesíthetik, amelynek állampol
gárai.’6 A 22. cikk szabályozza a katonai kötelezettsé
gek alóli menteséget, vagy az alternatív katonai szol
gálatot. Aki olyan részes állam állampolgára, amely
Jegyzetek____________________________________

1 A budapesti ELTE ÁJK Határon Túli Magyar Joghallgatók szá
mára megrendezett IX. Nyári Egyetemén 2004. július 9-én 
megtartott előadásnak a szerző által szerkesztett szövege. (A ta
nulmány másik része Az állampolgársági jogosultság jogi sza
bályozásának fejlődésmenete a magyar jogban címmel megje
lent a Jogtörténeti Szemle 2005. évi 4. számában. -  A szerkesz

t ő )
: Lásd az adózás rendjéről szóló XCI. tv. 2. §-át, amely szerint e 

[örvény szabályai kiterjednek a Magyar Köztársaság területén 
lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező vagy 
egyébként itt tartózkodó személyekre. Az általános forgalmi 
adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény hatálya csak a belföldön 
teljesített termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, illetve a 
termékimportra terjed ki. A személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény alapján csak a belföldi illetőségű ma
gánszemély jövedelemadó-köteles, a külföldi illetőségűé csak a 
belföldről szerzett jövedelem vagy nemzetközi szerződés alap
ján. A vállalkozói adó esetében a vállalkozás gyakorlásához 
vállalkozói igazolvány kiváltása szükséges. A jövedéki adóról 
és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 
szóló 1997. évi Cili. tv. alapján az adókötelezettség belföldi ter
mékforgalom vagy import alapján keletkezik. A helyi adókról 
szóló 1990. évi C. tv. 3. §-a alapján adóalany a külföldi magán- 
személy és szervezet, feltéve, hogy adómentességét nemzetkö
zi egyezmény, vagy viszonosság nem biztosítja. A 4. § alapján 
az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területére 
terjed ki. Az egyes helyi adók ingatlan tulajdonjogához, bérleti 
joghoz, vendégéjszaka eltöltéséhez és vállalkozási tevékeny
séghez kapcsolódnak. Magyarország számos egyezményt kö
tött, közöttük a szomszédos országokkal, a kettős adózás elke
rülése céljából, figyelemmel a jövedelemszerzés eredetére.

nem teszi lehetővé a katonai szolgálatot, úgy kell te
kinteni, hogy katonai kötelezettségét teljesítette, ami
kor ezen részes állam területén szokásosan tartózko
dott. Ezen személyeket azonban úgy kell tekinteni, 
hogy nem teljesítették katonai kötelezettségeiket azon 
részes állam vagy államok vonatkozásában, 
amely(ek)nek szintén állampolgára(i), és amely(ek) 
kötelezővé teszi(k) a katonai szolgálatot, kivéve, ha az 
említett szokásos tartózkodás egy bizonyos korhatárig 
fennállt.'7 Államutódlás esetén a 18. cikk előirányoz
za, hogy a részes állam köteles tiszteletben tartani a 
jogállamiság aiapelveit, az emberi jogokra vonatkozó 
szabályokat és a hontalanság elkerülésére vonatkozó 
alapelveket. Ugyanakkor szorgalmazza (19. cikkében) 
az érintett államok közötti megegyezést. Eközben 
szempontként figyelembe kell venni az érintett szemé
lyek Államhoz fűződő valódi és tényleges kapcsolatát, 
az érintett személy szokásos tartózkodási helyét az ál
lamutódlás időpontjában, az érintett személy akaratát, 
az érintett személy területi számlázását.

Együttműködés az állampolgársági ügyekben. Az 
Egyezmény 23. cikkének értelmében a részes államok 
illetékes hatóságai a részes államok közötti együttmű
ködés elősegítése érdekében a) tájékoztatják az Euró
pa Tanács főtitkárát az állampolgárságra vonatkozó 
belső jogukról, ideértve a hontalanság és a többes ál
lampolgárság eseteit, valamint az Egyezmény alkal
mazásával kapcsolatos fejleményekről, b) kérésre tá
jékoztatják egymást az állampolgársággal kapcsolatos 
belső jogokról, valamint a jelen Egyezmény alkalma
zásával kapcsolatos fejleményekről.38

3 Lásd a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvényt, valamint az 
Európai Tanács keretében meghozott, a MK által a 2002. évi 
III. tv. által. 2002. február 13-án kihirdetett, az 1997. november 
6-án kell Állampolgárságról Szóló Európai Egyezmény kettős 
állampolgár katonai szolgálattételre vonatkozó rendelkezései 
iránt Magyarország által benyújtott fenntartásokat. In: Alkot
mányjog. Jogszabálygyűjtemény. Szerk.: Kukorelli István (5. 
kiadás, Budapest, 2002, 50. p.; ebben lásd a 2002. évi III. tv. 
3.§-át-fenntartás az Egyezmény 21. cikkének 3. pontjához). A 
fenntartási az Országgyűlés 56/2001. (IX. 7.) határozata állapí
totta meg. A 21. cikk 3.a) pontjához fűzött fenntartás szerint 
„csak a MK területén élő férfiak minősüljenek hadkötelesnek. 
[...J Az a többes állampolgár, aki nem az ország területén él, 
nem kötelezhető katonai vagy alternatív szolgálatra, valamint 
önkéntesség esetén sem teljesíthet ilyen szolgálatot. Az ország 
területén élő, többes állampolgár hadköteles, a MK tekinteté
ben nem mentesül sorkatonai szolgálatra vagy polgári szolgá
latra való behívás elől.” (Lásd: Alkotmányjog. 2002, 50. p.)

4 Lásd a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényt.
5 Lásd az 1989. évi XXXIV. törvényt az országgyűlési képviselők 

választásáról, az 1997. évi C. törvényt a választási eljárásról. 
A választási törvény 2. paragrafusának (3) bekezdése szerint 
mindenki választható, aki választójoggal rendelkezik, és állan
dó lakhelye Magyarországon van. A (4) bekezdés szerint a sza
vazásban akadályozott az. aki külföldön tartózkodik, továbbá 
akinek nincs állandó vagy ideiglenes lakóhelye Magyarorszá
gon. A 3. paragrafus értelmében a választójog gyakorlása a vá
lasztópolgár szabad elhatározásán alapul. (Lásd például: Alkot
mányjog, 2002, 394. p.).

6 AMK Alkotmánya 69. paragrafusának (3) bekezdése értelmé
ben minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes



külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar Köztársaság vé
delmet élvezze. Ugyanakkor a 2001. évi XLVI törvény a konzu
li védelemről, többek között 5. paragrafusában előirányozza a 
bajba jutott magyar állampolgárok konzuli szolgálat általi meg
segítését és támogatásút. A konzuli szolgálat a külföldön bajba 
jutott magyar állampolgár hazatérésének elősegítéséhez járul 
hozzá. A 6. paragrafus szerint pedig a konzuli szolgálat segít
ségnyújtását irányozza elő magyar állampolgár súlyos sérülés
sel járó baleset vagy ilyen sérülést okozó bűncselekmény ese
tén. A 4. paragrafus a magyar konzuli szolgálat által a külföl
dön tartózkodó magyar állampolgároknak tanácsadást és segít
ségnyújtást irányoz elő az alapvető jogaikat és érdekeiket érin
tő körülményekről, jogszabályokról, valamint a jogalkalmazás
ról. A segítségnyújtás kiterjed katasztrófa, háború vagy fegyve
res összeütközés esetére, a személyes szabadságukban külföl
dön korlátozott magyar állampolgárok védelmére, halálesetre 
(7-11. paragrafus). A 3. paragrafus (I) bekezdése értelmében 
konzuli védelemre magyar állampolgár jogosult (lásd: Alkot-

_ mányjog. 2002. 33., 71-73. p.).
7 A MK Alkotmánya 70/B paragrafusa: A Magyar Köztársaság

ban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalko
zás szabad megválasztásához (lásd: Alkotmányjog. 2002, 34. p.).

s A MK Alkotmánya 70/D paragrafusa (lásd: Alkotmányjog. 
2002. 34. p.), továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. tv., az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény. Utóbbi 95. cs 243. paragrafus (3) bekezdé
se alapján mentésre és sürgősségi ellátásra a nem magyar ál
lampolgár is jogosult.

9 A MK Alkotmánya 70/E paragrafusa: ,.A MK állampolgárai
nak joguk van a szociális biztonsághoz, öregség, betegség, rok
kantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetke
zett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellá
tásra jogosullak." (Lásd: Alkotmányjog. 2002. 34. p.), továbbá 
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo
sultakról. valamint e szolgáltatások fedezéséről szóló 1997. évi 
LXXX. törvény 2. paragrafusa, mely szerint a társadalombizto
sítás a MK állampolgárait illeti meg. A társadalombiztosítás el
látásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgál
tatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. paragra
fusa alapján biztosított az. aki a MK területén munkavégzési te
vékenységet folytat, vagy munkanélküliséghez kapcsolódó bár
milyen juttatásban részesül.

10 Lásd a MK Alkotmánya 69. §-ának 2. bekezdését.
11 Lásd a MK Alkotmányának 70/F §-át.
12 A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. tv. 

értelmében. Nemzetközi egyezmények a magyar szabályozás
tól eltérően rendelkezhetnek. A Magyarországra menekült ket
tős állampolgár nem adható ki. Ilyen értelemben a magyar ál
lampolgárság menedéket nyújt. A legtöbb kétoldalú szerződés 
kiköti a büntető eljárás kötelező átvételét, azaz kérelemre Ma
gyarország köteles a büntető eljárást lefolytatni azon magyar 
állampolgár ellenében, aki egy szerződő állam területén bűn- 
cselekményt követett el. Ugyanez a szabály érvényes, ha az el
követő egyben más állam állampolgára is; lásd a MK Alkotmá
nya 69. paragrafusának ( I) bekezdését.

13 A magyar jogra vonatkozóan lásd a magyar állampolgárságról 
szóló 1993. évi törvény 2. paragrafusának (1) bekezdését, amely 
szerint „Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépése
kor (1993. június 15-én -  a szerző megjegyzése] magyar állam
polgár, továbbá az, aki e törvény erejénél fogva magyar állam
polgárrá válik, vagy c törvény alapján magyar állampolgársá
got szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg." E paragra
fus (2) bekezdése szerint „Azt a magyar állampolgárt, aki egyi
dejűleg más államnak is állampolgára -  ha törvény másként 
nem rendelkezik - ,  a magyar jog alkalmazása szempontjából 
magyar állampolgárnak kell tekinteni." Ezek szerint, a magyar 
jog hatályos rendelkezése elismeri a „kettős", azaz többes ál
lampolgárságot, s akinek már van más állampolgársága, a ma
gyar állampolgárság megszerzéséhez, honosítás esetén, nem 
fűz a korábbi állampolgárságról való lemondási feltételt, továb
bá. ha magyar állampolgár megszerezte egy másik ország ál

lampolgárságát, a magyar állampolgárság megtartásának felté
teléül nem szabja meg a másik állampolgárságról való lemon
dást. A törvény 3. paragrafusának (1) bekezdése szerint pedig 
„Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar ál
lampolgár gyermeke."

14 A származási és területi elv megfogalmazására alapvetően már
a római jogban sor került, mégpedig a római polgárság ,Jr ét ha
za elméletének" kontextusában. Cicero De legibus című művé
ből ismert az Atticus és Marcus közötti párbeszéd, amely a „ha
za” fogalmát tárgyalja. Marcus: „ezen a helyen születtünk 
ugyanis, egy roppant törzsökös családból. Itt voltak szent tár
gyaink. itt él nemzetségünk, itt őrizzük őseink emlékének meg
annyi nyomát. 1... ] Látod ezt a házat, ahogy most itt áll? Apánk 
iparkodása járult hozzá, hogy így megnagyobbodjék. [...] Ezért 
van beleoltva és elrejtve szívembe-lelkembe valamiféle isten 
tudja milyen érzés, ami azt teszi, hogy ez a tájék zsongít el leg
inkább engem." Atticus: „Magam sem tudom hogyan, de meg- 
mámorosodik a lelkünk azokon a helyeken, ahol kitapinthatjuk 
szeretteink nyomát, vagy azokét akiket csodálunk. [...] Bi
zony, a mi drága Athénünk sem annyira nagyszerű épületeivel 
és pompás ősi műalkotásával nyűgöz le engem, mint inkább 
ragyogóbbnál ragyogóbb emberek emlékével, akik valamennyi
en itt éltek, itt üldögéltek és vitatkoztak egykor. [...] Örülök, 
hogy megismerhettem szülőföldedet. [...] De mégis, hogyan 
kell érteni azt. hogy ez a hely, vagyis Arpinum a ti szűkebb 
szülőföldetek? [...] Talán nektek két hazátok is van? Az egyik 
az a bizonyos közös haza lenne? A másikon pedig csak nem 
azt kell érteni, hogy Catonak sem Róma, hanem valójában 
Tusculum volt a szülőhazája? Marcus: „szerintem neki is és az 
összes vidéki városlakónak is két hazája van. Az egyik a ter
mészet, a másik pedig a római állampolgárság révén jutott ne
ki osztályrészül: ahogy tusculumi születésű létére a híres Catót 
is fölvették a római nép polgárainak gyülekezetébe. Bár szár
mazása szerint tusculumi volt, állampolgársága alapján mégis 
római lett, s egyik hazája a születési hely. másik pedig a jog 
szerint illette meg őt." (Lásd: Havas László-Óbis
Hajnalka-Szűcs Gábor-Ujlaki István: Róma -  Egy világbiro
dalom politikai, erkölcsi és történelmi eszméi. I. Debrecen, 
1998, 172. p.)
Lásd: 2002. évi 111. törvény az Európa Tanács keretében. 1997. 
november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyez
mény kihirdetéséről (In: Alkotmányjog, 2002, 32. p.).

16 Lásd az 1993 évi XXXI. törvényi az emberi jogok és az alap
vető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 
4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó tizenegy kiegészítő 
jegyzőkönyv kihirdetéséről. A magyar Országgyűlésben kihir
detve 1993. április 7-én. módosítva az 1999. évi CXX. tv.-nyel. 
A római emberi jogi Egyezmény Negyedik Kiegészítő Jegyző
könyvének 3. cikke előirányozza a saját állampolgárok védel
mét, kiutasításának tilalmát: (1) Senkit sem lehet sem egyéni, 
sem kollektív rendszabályokkal annak az államnak a területéről 
kiutasítani, melynek honosa. (2) Senkit sem lehet megfosztani 
azon jogától, hogy annak az államnak a területére belépjen, 
melynek honosa (Lásd: Alkotmányjog, 2002, 209. p.). Az Euró
pai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződéstervezet, amelyet 
2003. június 13-án. illetve július 10-én az Európai Konvent 
konszenzussal fogadott el, majd 2004 júliusára nyert elfoga
dást. II. címében, a szabadságjogról szóló III. cím 11-19. cik
kében szól az állampolgárok védelméről a kitoloncolással, ki
utasítással és kiadatással szemben (lásd: Európai füzetek. Euró
pai Alkotmány. A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Straté
giai Elemző Központ és a Külügyminisztérium közös kiadvá
nya. Budapest, 2003, 34. p.).

17 Vö.: Lenkovics Barnabás: Polgári jogi alapok (2., jav. kiadás, 
Rejtjel Kiadó, Budapest, 2003. 58. p.)

15 Lásd az 1949. évi XX. törvényt a Magyar Köztársaság Alkot
mányáról (kihirdetve: 1949. augusztus 20-án), 1989-ig tizen
nyolc módosítással, 1989-től tizenhét módosítással (in: Alkot
mányjog, 2002, 13., 33. p.).

19 Lásd az 1949. évi XX. törvényt a Magyar Köztársaság Alkot
mányáról (in: Alkotmányjog. 2002, 33. p.)



20 A magyar jogban lásd az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. 
törvényt (kihirdetve: 1995. június 15.: módosításai: 2001. évi 
XXXII. törvény, 2003. évi LVI. törvény [hatályos 2003. szep
tember 1-jétől] 7. paragrafusának (1)—(5) bekezdését (in: Alkot
mányjog. 2002, 54. p.).

21 Lásd az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. parag
rafusa (1) bekezdése e) pontját, valamint 4/A paragrafusának 
(1)—(2) bekezdését.

22 Lásd az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A pa
ragrafusának (1)—(3) paragrafusát.

23 Lásd: Vízi Balázs: A határon túli olaszoktól a külföldön élő 
olasz állampolgárokig (Kisebbségkutatás, 2004,4. sz., 689. p.), 
A 2000/389. tv. (az olasz állampolgársági törvény) törölte a ko
rábbi, az Európa Tanács többes állampolgárság elkerülését cél
zó 1963. évi Egyezményén alapuló 1992. évi 91. sz. törvény 18. 
szakaszát (miután 1997-ben elfogadták az Európai állampol
gárságról szóló egyezményt) és az abban foglalt megszorító 
(olaszországi tartózkodáshoz) kötött feltételeket. A 2000. évi 
olasz törvény értelmében (hatályba lépett 2000. december 20- 
án), mindenki, aki a törvény hatályba lépését követő öt éven be
lül az egykori Osztrák-Magyar Monarchia törvényben megha
tározott területén élt. egy egyszerű nyilatkozattal, a szokásos 
honosítási eljárás nélkül, törvényben meghatározott leszárma
zási igazolás csatolásával kérheti az olasz állampolgárságot az 
illetékes olasz önkormányzati hivatalnál vagy külföldön terüle
tileg illetékes olasz konzuli szervnél.

24 Helyeselhető a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló, 
a Magyar Köztársaság hatályos 1993. évi LXXVII. törvényé
nek (kihirdetve: 1993. július 22.; módosítása: 1994. évi LXII. 
tv., 1994. évi LXIII. tv.. 1994. évi LXXV. tv., 1994. évi CIV. 
tv., 1995. évi VI. tv.. 1996. évi XXV. tv., 1996. évi LXXI. tv., 
1996. évi LXXVIII. tv.. 1998. évi LXXXVI. tv., 1999. évi 
LXV. tv.) a megoldása, melynek 7. paragrafus (2) bekezdése 
szerint „A nemzeti és etnikai önazonossághoz való jog és 
ilyen kisebbséghez való tartozás vállalása és kinyilvánítása 
nem zárja ki a kettős vagy többes kötődés elismerését." 
Ugyanezen törvény 3. paragrafus (4) bekezdése szerint: 
„Minden kisebbségi közösségnek és kisebbséghez tartozó 
személynek joga van a szülőföldjén való éleihez, valamint a 
szülőfölddel való kapcsolattartás zavartalanságához. A szülő
földhöz való jog nemcsak a saját születési helyéhez, hanem a 
szülők, nevelők, ősök születési vagy lakhelyéhez, az óhazá
hoz és annak kultúrájához, hagyományaihoz való kötődés sza
badságát és oltalmát is jelenti. " (lásd: Alkotmányjog, 2002, 
260. és 259. p.).

25 Vö.: Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció (HVG/ 
ORAC, Budapest, 2003, 31. p.); Schuman. Róbert: La lói d'in- 
troduction des lois civiles devant le Parlament. In: 
L'introduction du droit civilfraitfais cn Alsace Lorraine (Revue 
catolique des institutions et du droit. 1924, 117-138. p.).

26 Lásd: Hévízi Józsa: Autonómia típusok Magyarországon és Eu
rópában. Kisebbségek, népcsoportok területi és egyházi ön
igazgatása -  történeti áttekintésben (Püski Kiadó, Budapest, 
2001. 152-154. és 127-132. p.).

27 Eközben a lengyel szerződés volt a többi országgal megkö
tött békeegyezmény modellje. A lengyel szerződés 3. cikké
nek (I) bekezdése előirányozta a kisebbség számára az ál
lampolgárság megszerzésének jogát is, olyan jogcímen, hogy 
az illető szerződés életbeléptekor az országban lakóhellyel 
vagy illetőséggel rendelkező személy (leur domicil ou leur 
indigénat, pertinenza. Heimatsrecht) jogosult az állampolgár
ságra. Lásd: Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségvédelem 
nemzetközi jogi intézményrendszere a XX. században (MTA 
Kisebbséekutaió Intézet, Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 
2003. 89. p.).

28 Lásd: Izsák Lajos: A benesi dekrétumok és a felvidéki magyar
ság szülőföldjéről való eltávolítása 1944-1949 (Jogtörténeti 
Szemle, 2004. 2. sz.)

29 Lásd: Szalma József: Fejezetek az alapvető állampolgári és ki
sebbségi jogokról (Újvidék. 1996). Késve érkezett a 20. század 
utolsó évtizedében meghozott Európai Kisebbségvédelmi 
Egyezmény (Keretcgyezmény a nemzeti kisebbségek védelmé
ről, Európa Tanács, Strasbourg, 1995. február 1. Lásd: Az Eu
rópa Tanács válogatott egyezményei. Szerk. Masenkó-Mavi 
Viktor. Osiris, Budapest, 1999, 158. p.), amely 16. cikkében 
előirányozza, hogy „a felek tartózkodnak olyan intézkedések 
meghozatalától, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó sze
mélyek által lakott területeken az arányokat megváltoztatják, és 
arra irányulnak, hogy korlátozzák azon jogokat és szabadságo
kat, melyek jelen Keretegyezménybe foglalt elvekből származ
nak.” Ekkorára ugyanis az „utódállamok" -  a II. világháború 
utáni többségi be- és kisebbségi kitelepítési intézkedésekkel, a 
kisebbségi jogokat korlátozó gazdasági és iskoláztatási ellehe
tetlenítésekkel -  az Osztrák-Magyar Monarchia korában soha 
nem tapasztalt kényszerítő kisebbségmegszorító népességvál
tozási „eredményeket" értek el.

30 Lásd: Léggé 9 gennaio 1991. n.19. süllő sviluppo déllé attivitá 
economiche e déllé cooperationc intemationale dclla regioné 
Friuli-Venczia-Giulia nelle provincia Belluno e déllé aree lim, 
Gasetta Ufficiale dél gennaio 1991. Léggé 21. marzo 2001, 
n.73 interventi a favore delta minoranza italiana in Slovenia e 
in Croazia, Gasetta Ufficiale no. 78. dél 28. Marzo 2001. Léggé 
n. 379. dél 14. diccmbre 2000, dispozizioni per il riconosci- 
menlo dclla ciltadaianza allé persone natc e giá residenti nei 
territori appartenut all'lmpcro Austro-Ungarico, Gazetta 
Ufficiale dél 19. dicembre 2000. Továbbá: Léggé n. 379. dél 
27. dicembre 2001. norme per l'esercizio dél diritto di vote, dei 
cittadini italiani asidensti all'estero. Idézi: Vízi Balázs: A hatá
ron kívüli olaszokról a külföldön élő olasz állampolgárokig. -  
Az olasz állampolgárság kiterjesztése a századfordulón (Ki
sebbségkutatás, 2004. 4. sz., 686-689. p.).

31 A „királyi" Jugoszláviában az 1919. évi minisztertanácsi 
rendelet a „rendezetlen állampolgárságú” nem-szlávokat ki
zárta a földosztásból (lásd pl.: Hévízi Józsa: i. m., 152. p.). 
Csehszlovák vonatkozásban az állampolgárság megtagadá
sára nézve lásd a Szlovák Nemzeti Tanács 1945. május 25- 
én hozott 44/1945. sz. rendeletet, továbbá az 1945. április 5- 
én Kassán meghirdetett Kormányprogramot, amely a ma
gyarokat kollektív bűnösöknek minősíti (Hévízi Józsa: i. m., 
131., 124. p.).

32 Helyi önkormányzatok Európai Chartája, Strassbourg, 1985. 
október 15. Magyarországon kihirdetve az 1997. évi XV. tv. ál
tal (Magyar Közlöny, 1997/28. szám). A Chartát megerősítő 
16/1993 (III.26) OGY határozatot módosította a 27/1997. 
(111.28.) OGY határozat. (Ld. e Charta 5.. lo. cikkét). Lásd. to
vábbá: az Európai Keretegyezményt a területi önkormányzatok 
és közigazgatási szervek határmenti együttműködéséről, Mad
rid, 1980. május. 21. (Kihirdetve az 1997. évi XXIV. tv. állal. 
[Magyar Közlöny, 1997/35. sz.] Ezen Egyezmény Stras- 
bourgban, 1995. nov. 9-én aláírt Kiegészülő jegyzőkönyvének 
Magyarország nem részese). Vö.: Az Európa Tanács válogatott 
egyezményei, Conseil l'Europe-Osiris Kiadó, Strasbo- 
urg-Budapest, 1999, 183., 189-200. p.)

33 2001. évi LXXII. tövény a szomszédos államokban élő magya
rokról (lásd: Alkotmányjog, 2002, 114. p.).

34 Az Egyezmény teljes szövegét közli: Alkotmányjog. 2002,37-50. p.
35 Alkotmányjog, 2002, 39. p.
36 Lásd: Alkotmányjog. 2002, 45. p.
37 Lásd uo.
38 Lásd: Alkotmányjog, 2002, 46. p.
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