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Csak utólag látjuk mennyire megalapozatlannak bizonyultak azok az elképzelések, amelyek
szerint az európai megbékélés jegyében létrehozott integráció idővel majd a nemzeti kisebbségi
jogokat is egyfajta „európai normaként, követelményként kezeli”, így az - a határok
légiesedésével párhuzamosan - a határon túli magyar kisebbségek helyzetére is egyfajta „európai
megoldást nyújt”.
Szinte már közhelyként emlegetjük, hogy a gazdasági közösségként indult Európai Uniótól, és az
azt fenntartó jogrendtől mennyire idegen a nemzeti kisebbségi jogok védelme. A Lisszaboni
Szerződés elfogadásával is inkább az az elv látszik megerősödni, miszerint az Uniónak
tiszteletben kell tartania a tagállamok nyelvi és kulturális identitását, anélkül azonban, hogy a
nemzeti kisebbségek általános helyzetét az alapító szerződések megnyugtatóan rendeznék.
Lehetséges-e ilyen keretek között az Unió jogrendjét segítségül hívni a határon túli magyar
kisebbség - akár egyéni - jogosultságainak előmozdítására? A konferenciakötetben foglalt
tanulmányok nagyrészt erre a kérdésre kívánnak választ adni.
Az Unió egy jog által összetartott gazdasági közösség, e kereteken belül kevesen vitatják, hogy e
jogrend konzisztens alkalmazása a közösség fennállásának sine qua non-ja. A gazdasági
közösségen túlmutató, új utakat kereső integrációs szervezetrendszer Maastricht-tal létrehozta az
uniós polgárság intézményét, amely az Európai Unió Bírósága jogfejlesztő szerepének
köszönhetően egyre szélesebb körű jogosítványokat kínál a tagállami polgárok számára. E
jogfejlődés, még ha közvetve is, de pozitív hatást gyakorolhat a kisebbségek uniós helyzetére. A
konferenciakötet Szerzői elsősorban erre a kisebbségi jogok védelme szempontjából igen pozitív
hozadékra kívánnak rávilágítani.
Hiába a közösségi jogrend konzisztens alkalmazásának követelménye, és e követelmények
tagállamokkal szembeni elvi kikényszeríthetősége, ha az a gyakorlatban nem funkcionál
megfelelően. Mint az közismert, az uniós jog megsértését megállapító kötelezettségszegési
eljárást főszabályként az Európai Bizottság kezdeményezheti. Előbbi, az eljárásindítás
tekintetében igen széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, amely potenciálisan akadályát
képezheti a közösségi jogok teljes körű érvényesülésének.
Hasonlóképpen, a magánszemélyek Európai Bírósághoz fordulásának joga is erősen korlátozott,
így esetükben csak is „közvetett formában” a nemzeti bíróságok előtt van lehetőség a sérelmezett
tagállami rendelkezések uniós joggal való összeegyeztethetőségének „vitatására”. Ez esetben is
számolni lehet ugyanakkor az „érintett tagállamok” – bizonyos fokú ellenállásával. Kérdés tehát,
hogy mindezek után milyen eszközzel biztosítható a hatékony kisebbségvédelem a tagállami
nemzeti kisebbségek vonatkozásában. A tanulmánykötet Szerzői nem utolsósorban ezen
lehetséges eszköztárat kívánják bemutatni. Így a tanulmányok mindenekelőtt az EP képviselők
azon beadványaira, valamint az Európai Ombudsmanhon intézett azon panaszokra fókuszálnak,
amelyek elősegíthetik az uniós jog megfelelő alkalmazását a konferencia tárgyául szolgáló
nemzeti kisebbségi jogok érvényesülése területén.
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UNIÓS POLGÁRSÁG – UNIÓS JOG – SZUVERENITÁS
VÖRÖS IMRE
akadémikus (MTA)
Az Európai Unió továbbfejlesztését érdekes módon mindig a válságok kényszerítik ki: amikor a
külvilág az hiszi, hogy rendkívül mély válság van, akkor megrázzák magukat, megmozdulnak és
előre lépnek. Mindig akkor látványos az Unió, amikor éppen válságban van. Amikor a dolgok
rendben vannak, akkor nincs hír: ”no news, good news”. Én azt hiszem, hogy az Unió nemcsak
működőképes, nagy múlttal és nagy jövővel bír, hanem bizonyos fokig az európaiságnak a
mércéje is. Idézhetném József Attilát, aki Thomas Mann köszöntésére írta a következőket:
„fehérek közt egy európai”. De ha a mai konferencia tárgyára gondolok, akkor érdemes felidézni
a múlt héten kirobbant vitát a két cseh elnökjelölt között a Beneš dekrétumokról. Ezzel
kapcsolatban éppen Karel Schwarzenberg külügyminiszter az, aki az európai álláspontot
képviseli, olyan értelemben, hogy az uniós jog fényében vizsgálja a Beneš dekrétumok
fenntarthatóságát. Ezekre a dolgokra fontos odafigyelnünk, és akkor talán az ember elmondhatja,
hogy nem is olyan rossz, hogy az Unió tagjai vagyunk.
Engedjék meg, hogy előadásomat egy anekdotával indítsam, hogy egy kicsit érzékeltessem, mi is
valójában ez az Unió. Ma sem tudjuk ezt egészen pontosan meghatározni, azt szoktuk mondani,
hogy az EU sui generis államalakulat. A sui generis-t a jogászok általában akkor használják, ha
nem tudják, hogy miről van szó, de senki nem meri megkérdezni, mert ha valaki nem jogász,
akkor azt hiszi, hogy ez valamiféle tartalmas epitheton ornans. Tehát amikor a német
külügyminiszter, Walter Hallstein az Európai Bizottság első elnöke lett, búcsúlátogatást tett
Adenauer kancellárnál, és egy német szójátékkal élt. A szójáték eredményeként Adenauer
érzékelte, hogy a külügyminiszter, aki tegnap reggel még a beosztottja volt, holnaptól egy másik
székben fog ülni. Ezt a széket nem tudta pontosan definiálni, nem tudta meghatározni, hogy
pontosan milyen lesz a viszonyuk, de tréfásan azt kérte tőle, hogy őrizze meg a jóindulatát vele
szemben a jövőben is. A Gunst szó magyarul jóindulatot jelent, és erre Hallstein válasza az volt,
hogy ez nem lesz neki kunszt. A Gunst-ra rímelt a Kunst, ezen jót hahotázott a két európai,
miközben mindketten érezték, hogy egy furcsa helyzetbe és viszonyba kerültek. Persze Hallstein
nem lett a német kancellár főnöke, de többé nem is volt a beosztottja. Abban maradtak, hogy
egyfajta mellérendeltségi viszonyban kell majd a jövőben együttműködniük, ahol a német
kancellárnak bizony gyakran szüksége lesz majd a Bizottság elnökének a jóindulatára. Azt
gondolom, hogy ez a kölcsönös jóindulat, a tagállamok és az Unió egymás iránti kölcsönös
jóindulata az Európai Unió alapja. Ennek az alapkérdése az uniós jog ismerete, az uniós jog
közvetlen alkalmazhatósága és elsőbbsége.
Ne felejtsük el, hogy a magyar bíróságok, amelyek probléma nélkül alkalmazzák az európai
jogot, például az orvosi ügyeleti díjak ügyében egy irányelvet alkalmaztak az azzal ellentétes
magyar jogszabályok helyett, méghozzá anélkül, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette
volna ezt a jogszabályt – erre csak később került sor. A magyar bíróságok ezt megelőzően
alkalmazták az irányelvet, mert azt a luxemburgi bíróság már korábban közvetlenül alkalmazhatónak minősítette. Ez a jogalkalmazásból vett pozitív példa. A negatív példát a jogalkotásból
említeném, utalva arra, hogy ismerni kell az uniós jogot, tudni kell, hogy mire való és hogyan
használható. A negatív példa a jogalkotásból az irányelvek implementációja köréből említhető.
Bizony gyakran fordul elő az, hogy lustaságból vagy a jogrendszer nagy összefüggéseinek
ismerete hiányában a magyar jogalkotó inkább szóról szóra átveszi az irányelvet, ahogyan ez
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történt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv esetében is, amely „szétverte”
az egész magyar tisztességtelen verseny elleni jogot és a magyar fogyasztóvédelmi jogot. Azóta
sem tudja senki, hogy voltaképpen melyik hatóságnak mire van joga, illetve hogy a párhuzamos
jogkörök esetében kinek kell eljárnia. Emellett pedig minden ágazat azóta külön kéri, hogy neki
is legyen tisztességtelen gyakorlatokkal kapcsolatos törvénye. Tehát ilyen félreértéseket
generálhat az irányelvek szó szerinti átvétele. Pedig az irányelvek a fogalmuk, elnevezésük
szerint is azt a célt szolgálják, hogy a tagállamok a saját jogrendszerük belső koherenciájának
megzavarása nélkül ültessék át őket, hogy a kívánt célkitűzést elérjék. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy az irányelveket szó szerint kell átvenni. Tehát az uniós jog ismerete és alkalmazása a
jogalkotásban bizony nagyon komoly feladatokat ró a tagállami jogalkotóra. A jogalkotónál
maradva felhívnám a figyelmet arra, hogy nem csupán implementációs kötelezettség terhel
minket, a jogharmonizáció folyamatos, konstans kötelezettség. Amíg az Unió tagállama vagyunk,
nem hozhatunk az Unió jogával ellentétes jogszabályokat. Itt gondolhatunk pl. a versenytörvény
legutóbbi módosítására, amikor a hatóságilag, minisztériumi úton elrendelt dinnyekartellt utólag
legalizálták, ami természetesen súlyosan sérti az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés
árkartellre vonatkozó tilalmát. Idő kérdése, hogy mikor fogja az Európai Bíróság az uniós jogba
ütközőnek deklarálni az agrárszektornak ezt a kivételét a magyar versenytörvény kartelltilalma
alól – várhatóan még az idei év folyamán.
Hangsúlyoznám, hogy itt nem egyszerűen az uniós jog alkalmazásáról és átültetéséről van szó,
hanem olyan új intézményekről is, mint például az uniós polgárság intézménye. Fontos
megjegyezni, hogy már körülbelül hetvenre tehető az európai polgári kezdeményezések száma.
Nagyon lényeges például az a kezdeményezés, amelyik azt kívánja a Bizottság elé vinni, hogy ne
csupán a helyhatósági, hanem az országos (tagállami) választásokon is részt vehessen azok az
uniós polgárok, akiknek a szokásos tartózkodási helye az adott országban van, de nem annak az
államnak a polgárai. Ez is azt mutatja, milyen fontos az uniós jog ismerete és alkalmazása a
mindennapi életünkben is.
Röviden szeretnék még szólni az európai jog és a magyar jog viszonyáról, amely egy igen
bonyolult reláció. Az uniós jog és a tagállami jog viszonyát véleményem szerint a komplex
együttműködést jelenti. Ahogyan von Bogdandy professzor, a Heidelbergi Max Planck
összehasonlító alkotmányjogi Intézet igazgatója egy tanulmányában utalt rá, a két fél úgy
működik együtt, mint két barát, akiknek persze lehetnek eltérő érdekeik, de attól még megtalálják
az utat ugyanabba a sörözőbe és ott jól megvannak egymással. Az uniós jog és a tagállami jog
egymásra hatása ugyanis messze nem eredményez semmiféle szuverenitás-sérelmet. Ezt a
félreértést azért szeretném szóba hozni, mert a kérdés rosszul van feltéve. A szuverenitás nem
csökken a tagságunkkal, és nem is adunk át szuverenitást. Az Alaptörvény uniós csatlakozási
klauzulája is egyes hatásköröknek az átruházásáról szól, és nem a szuverenitásról, nem minden
hatáskörről, hanem csak egyes hatásköröknek a nemzetközi szerződéssel történő átruházásáról.
Így tehát álprobléma az, hogy lemondunk a szuverenitásunkról. A szuverenitás ebben az
összefüggésben – az uniós jog-tagállami jog összefüggésében – egy közlekedőedény, ami eddig
tagállami hatáskör volt, az átmegy uniósba, és viszont. Ezek kiegészítik egymást, vagy azt is
mondhatnánk, hogy a szuverenitás nem vész el, csak átalakul. Az uniós polgárságnál látható,
hogy ami át is alakul, az is közvetlenül a miénk marad. A magam részéről az uniós jog és a
magyar jog viszonyát egy ilyen együttható együttműködésnek képzelem el.
Végül arra utalnék, hogy az Unió egész története a jog vezérelte folyamat, mivel államok
együttműködéséről van szó. Ez nem is lehetett másként, hiszen az integráció nemzetközi jogilag
fundálódott, tehát csak a jog csatornáin keresztül jöhetett létre és fejlődhetett tovább. Ennek
megfelelően élnünk kell a jogainkkal, amiket számunkra ez az európai jogállam biztosít, ehhez
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azonban egy dolog elkerülhetetlen és megspórolhatatlan: ismernünk kell ezeket a jogokat,
amikkel élni szeretnénk, és amiről ez a konferencia szól.
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KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG A NEMZETKÖZI KÖZJOGBAN
BRUHÁCS JÁNOS
prof. emeritus (PTE-ÁJK)
Előadásomban a kettős állampolgárság kérdéskörét vizsgálom, konkrétabban a magyar-szlovák
viszonyban kialakult helyzet bizonyos megoldásait venném számításba. Ezt megelőzően röviden
tisztázni kell azt, hogy melyek a jelenlegi helyzet legfontosabb paraméterei. Kiindulásként azt
kell megállapítanunk, hogy mi az irányadó jogforrás. Az állampolgárság kérdésében van egy
vitathatatlan pont: az 1997. évi strasbourgi egyezmény, másképpen az Európai Állampolgársági
Egyezmény, ez azonban nem uniós jog, hanem az Európa Tanács jogához tartozik. Ez az Európai
Állampolgársági Egyezmény módot ad arra, hogy minden állam saját jogának keretein belül
határozza meg azt, hogy kiknek, milyen feltételek mellett ad állampolgárságot. Bizonyos tilalmak
persze léteznek, melyek közül elsősorban a diszkrimináció tilalmát emelném ki. Ennek fogalma
kissé eltér a diszkrimináció tilalmának szokásos meghatározásától, kimarad ugyanis a nyelvi
diszkrimináció tilalma. Ebből következően a magyar nyelvet beszélők számára állampolgárság
megadása nem esik a diszkrimináció tilalma alá. Az állampolgárság megadása szempontjából a
strasbourgi egyezmény másik fontos eleme az állampolgárság fogalmának meghatározása,
amelyet az egyezmény egyértelműen jogi kötelékként fogalmaz meg. Az egyezmény tehát
eltekint az állampolgárság egyéb vonatkozásaitól, és a jogi kötelék kapcsán kívánja meg az
effektivitást. Itt kell kitérnünk a Nemzetközi Bíróságnak a Nottebohm ügyben hozott ítéletére,
amelyet maga az Alkotmánybíróság is félreértelmezett. A Nottebohm ügyben ugyan a
Nemzetközi Bíróság kinyilvánította az effektivitás követelményét, de azt a diplomáciai
védelemnyújtás feltételeként határozta meg, továbbá azért tért ki erre a Bíróság, mert ezzel
próbálta szankcionálni a joggal való visszaélést, amelyet Nottebohm és Liechtenstein az adott
ügyben megvalósított. Mindezt jó néhány évtizeddel később az ENSZ Nemzetközi Jogi
Bizottsága a diplomáciai védelemről szóló tervezetének kommentárjában kifejezetten rögzítette.
Bár többnyire arról beszélünk, hogy Magyarország kettős állampolgárságot ad, ez a kifejezés
nem helyes. Magyarország nem ad kettős állampolgárságot – nem is adhat –, csupán magyar
állampolgárságot biztosíthat. Azok pedig, akik már rendelkeznek egy másik ország
állampolgárságával, nyilvánvalóan kettős állampolgárok lesznek. Ez azonban csak a
jogkövetkezmény, nem maga a jogi aktus. A strasbourgi egyezmény továbbá expressis verbis
tartalmazza, hogy valaki megfosztható állampolgárságától, ha saját elhatározásából megszerzi
egy másik állam állampolgárságát. A kérdés az, hogy ezt az egyértelműnek tűnő szabályt lehet-e
puhítani vagy korlátozni. Ennek kapcsán utalnunk kell arra, hogy a strasbourgi egyezmény nem
egy úgynevezett self-contained regime, tehát nem önmagában zárt rendszer. Maga az egyezmény
is utal a nemzetközi jog más szabályaira, illetve az általános jogelvekre, és ebbe beleérthetjük az
Európai Unió jogát is. Hogy milyen jogszabályok, milyen nemzetközi szerződések jöhetnek
számításba? Meg kell említenem egy külföldi szerző tollából származó tanulmányt, amely a pécsi
jogi kar folyóiratában jelent meg. A szerző azzal érvelt, hogy a mi állampolgársági törvényünk
jogellenes, mert a trianoni békeszerződésbe ütközik. A trianoni békeszerződésben ugyanis
Magyarország elfogadta, hogy a volt Magyar Királyság területén élő személyek megkapják az
utódállamok valamelyikének állampolgárságát. Ez vitathatatlanul igaz, feltétlenül hozzá kell
azonban tennünk, hogy a trianoni szerződés nincsen hatályban, hiszen új szerződés lépett a
helyébe, az 1947. évi párizsi békeszerződés.
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A továbbiakban arra kell kitérnünk, hogy milyen jogalapon támadható a szlovák ellenlépés,
amivel ki lehet lépni a strasbourgi egyezmény keretéből? Mindenekelőtt az emberi jogok
nemzetközi rendszerére kell gondolni, tágabb értelemben beleértve a nemzet(köz)i
kisebbségvédelmi rendszert is. Ha emberi jogi szempontból vizsgáljuk az állampolgárságtól való
megfosztás lehetőségét, akkor kétségek merülhetnek fel ennek alkalmazásával kapcsolatban,
amennyiben a megfosztás tömeges jellegű lenne – amit nehéz megállapítani, mert a
nyilvánosságra került esetek száma szerencsére nem túl sok, tehát a tömeges jelleg még nem
bizonyítható. Továbbá az is felvethető, hogy a szlovák jogszabályban visszacsempésznek olyan
elemeket, amelyek nem tartoznak az állampolgárság strasbourgi egyezmény által alkotott
meghatározásába. Tehát érvelhetünk amellett, hogy a strasbourgi egyezmény valóban lehetőséget
ad az állampolgárságtól való megfosztásra, ezzel azonban csak kivételesen lehet élni, és
figyelembe kell venni bizonyos nemzetközi jogi elveket (elsősorban a diszkrimináció tilalmát),
valamint az egyes emberi jogokat védő nemzetközi jogi szabályokat, legyenek ezek nemzetközi
szerződések, illetve ide sorolható az Európai Unió Alapjogi Chartája is. Adott tehát egy helyzet,
amelyben a szlovák jogszabály és a szlovák intézkedések jogellenessége – első megközelítésben
– megkérdőjelezhető. A kérdés az, hogy ezek milyen alapon támadhatók, milyen lehetőségek
adódnak erre. Itt kettéválasztanám az egyes lehetőségeket, egyrészt egy államközi szintre,
másrészt arra a szintre, amikor magánszemélyek különféle nemzetközi fórumokhoz fordulhatnak
emberi jogi panaszokkal, kérelmekkel. Az államközi szint, tehát a magyar-szlovák reláció
kapcsán egy szerződésértelmezési kérdés merül fel, a szerződésszegés problémája. Az eljáró
fórum a hágai Nemzetközi Bíróság lenne, a jogalap pedig adott, hiszen mind Magyarország, mind
Szlovákia alávetette magát a Nemzetközi Bíróság joghatóságának. Azzal kapcsolatban
ugyanakkor erős kétségeim vannak, hogy ez az eljárás célravezető lenne-e. A Nemzetközi
Bíróság előtti érvelésnél nagyon komoly nehézségekbe ütközhetnénk. Marad tehát a diplomáciai
út, amelynek a tárgyaláson kívül egyéb módjai is rendelkezésre állnak. Ebben az összefüggésben
előkerülhet a nemzetközi jog régi intézménye, a diplomáciai védelem, amelyet az emberi
jogokkal foglalkozó jogászok nem szoktak figyelembe venni. A szlovák érvelést a visszájára
fordítva, ha a Szlovákiában élő polgárt megfosztották szlovák állampolgárságától, mert ő magyar
állampolgárságot szerzett, Magyarországnak joga van külföldön élő állampolgárát jogsértés
esetén diplomáciai védelemben részesíteni. Sajnos a magyar jogszabályokból hiányzik az az
előírás, hogy kötelező a diplomáciai védelem nyújtása, ellentétben például a német megoldással.
A magyar külügyi irányítás diszkrecionális döntésétől függ tehát, hogy diplomáciai védelmet
nyújt-e. A diplomáciai védelem nyújtásának feltételei természetesen attól függnek, hogy
megvalósult-e jogsértés, illetve kimerítették-e a belső jogorvoslati lehetőségeket. Itt fel lehet
vetni egy érdekes és fontos kérdést az egyéni panasz szempontjából, nevezetesen, hogy az
állampolgárságtól való megfosztás milyen emberi jogot sérthet? Nyilvánvalóan a tételesen
meghatározott emberi jogokat sértheti – ezzel kapcsolatban nincs teljes összhang az Európa
Tanács egyezménye és annak jegyzőkönyvei, illetve az uniós jog között. Az egyik dolog, amit
rögtön fel lehet hozni, a tisztességes eljáráshoz való jog. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye
kifejezetten rögzíti, hogy határozatokat kell hozni állampolgársági ügyben, akár megadásról, akár
megfosztásról van szó, és ilyen határozatok ellen jogorvoslatnak van helye. Ez vitathatatlan
szabály. A tisztességes eljárás tekintetében az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata
kissé korlátozó, a közjogi határozatokra nem vonatkoztatja ezt a követelményt, de a megfelelő
jogorvoslathoz való jog minden korlát nélkül létezik. Tudomásom szerint a szlovák hatóságok
egyszerűen közlik, hogy az állampolgárság megszűnt, és követelik a különféle okmányok
beszolgáltatását, azaz ex lege szűnik meg az állampolgárság. Megítélésem szerint ez nincs
összhangban az emberi jogi követelményekkel. Adott tehát a lehetőség arra, hogy az érintett
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panasszal forduljon az Emberi Jogok Európai Bíróságához. A tisztességes eljáráshoz, illetve a
megfelelő jogorvoslathoz való jog széleskörű esetjogra támaszkodik. Ezen túlmenően a politikai
vagy szabadságjogok sérelme is megvalósulhat az állampolgárságtól való megfosztás miatt, főleg
ha nem egyedi, hanem tömeges jellegű megfosztásra kerül sor. Arról van tehát szó, hogy az
ország területén élő lakosság egy része, miután megszűnt az állampolgársága, nem tud részt venni
országa demokratikus közéletében és nem gyakorolhatja politikai jogait, hiszen ez
állampolgársághoz kötött. Ez ismét csak számos, az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott
ítéletre építhető. Tovább lehetne menni azon az úton is, hogy itt nem csak a politikai jogokról, a
demokráciáról van szó, hanem a kisebbségi jogok megsértéséről is. Igaz, itt el kell hagynunk az
Európa Tanács fórumait, hiszen – közismerten – az Emberi Jogok Európai Egyezményében és a
kiegészítő jegyzőkönyvekben kisebbségi jog, mint olyan, nem létezik, az ennek integrálására
irányuló kísérletek mindeddig megbuktak. Van azonban egy másik lehetőség, nevezetesen a
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az ENSZ egyezménye, amely 27.
cikkében kifejezetten kisebbségvédelmi szabályokat ír elő. Bár a 27. cikk nagyon szűkszavú, de a
cikk értelmezése és különösen az 1992. évi ENSZ deklaráció, amely meghatározta a kisebbségi
jogokat és a területi államnak a kisebbségeivel szembeni kötelezettségeit, azért teremt bizonyos
lehetőségeket, igaz, ezek jóval gyengébbek, mint egy bírói eljárás. A kisebbség tagja, illetve a
kisebbségi szervezet az úgynevezett Emberi Jogi Bizottsághoz, a Human Rights Committee-hez
fordulhat, amely már elég jelentős gyakorlatot alakított ki kisebbségi vonatkozásban is. Amikor a
legutóbb ezzel a témával foglalkoztam – ennek már közel tíz éve –, sikerült közel száz különféle
vonatkozású esetet összegyűjtenem, köztük kelet-európai ügyeket is.
Tehát a kisebbségvédelemben rejlő lehetőségek kiaknázását is meg lehet kísérelni.
Természetesen, és ezt ismételten hangsúlyoznám, meglehetősen gyenge eszközről van szó, hiszen
a Bizottság csak javaslatot tesz, és ennek megvalósulása már az érintett államtól függ. Kanada
például meghajolt a Bizottság döntése előtt, megváltoztatta belső jogszabályát, más esetekben
azonban ez nem történt meg. Van egy további lehetőség, amelyre azonban már nem térnék ki,
csak utalni szeretnék rá, nevezetesen mit tehet az Európai Unió Bírósága az adott tényállásban,
amikor az állampolgárságtól való megfosztás következményei az európai jogot sértik? Ezzel a
kérdéssel a konferencia többi előadója fog részletesen foglalkozni.
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AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG KÉRDÉSE ÉS A KISEBBSÉGI JOGOK HELYE A HATÁLYOS
SZLOVÁK ALKOTMÁNYBAN
HALÁSZ IVÁN
egyetemi docens, tudományos főmunkatárs
(NKE-KTK, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont)
A jelenleg hatályos szlovák alkotmány, amely egyébként egyben az első demokratikus szlovák
alkotmánynak is tekinthető,1 1992. szeptember 1-én született. Ez azt jelenti, hogy a szlovák
alaptörvény ugyan még a csehszlovák föderáció körülményei között jött létre,2 de már azzal az
ambícióval, hogy független állam alkotmányaként fog funkcionálni. Az 1992-es kora nyári
választásokat nyert cseh és szlovák pártok vezetői ugyanis már nyár közepén megállapodtak a
föderatív állam fokozatos és békés felosztásában,3 amelynek végén, 1993. január 1-én meg kellett
volna születnie a független és szuverén Cseh Köztársaságnak, illetve Szlovákiának. Ez végül be
is következett, igaz, a két állam 2004. május 1-én újból találkozott egy közös – bár a korábbinál
jóval lazább – integrációs keretben, az Európai Unióban.
Milyen politikai és társadalmi körülmények között született meg az 1992. évi szlovák alkotmány?
Melyek voltak azok a politikai erők, amelyek ezt a dokumentumot „tető alá hozták”? Mely szerv
fogadta el? Az új alkotmányt a tagköztársasági parlament, a Szlovák Nemzeti Tanács fogadta el,
amely egyúttal meg is változtatta saját nevét – az alaptörvény hatályba lépése után már a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának hívták e szervet.4 A politikai előkészítési folyamatban az 1992.
évi választásokon győztes és egymással szorosan kooperáló posztkommunista, függetlenséginacionalista és rendszerváltó pragmatista pártok szövetsége – azaz a Demokratikus Szlovákiáért
Mozgalom (HZDS), a Demokratikus Baloldal Pártja (SDĽ) és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) –
játszotta a fő szerepet. Ezek a pártok ugyan hivatalosan nem alkottak kormánykoalíciót, mert
formálisan a HZDS egyszínű kisebbségi kormánya irányította az országot, de a kormányban egy
nemzeti párti miniszter is ült. Az alapvető célkitűzéseivel azonban a baloldali demokraták is
egyetértettek, akik a legtöbb kérdésben kívülről támogatták a kormányt, de őket nem kötötte
semmilyen koalíciós szerződés. Különösen fontos szerepet játszottak e párt politikusai és
szakértői az alkotmányozási folyamatban, olyannyira, hogy az elfogadott konkrét szöveg döntően
a két csoport kompromisszumának tulajdonítható: a két csoportot pedig a kormányfőhöz szorosan
kötődő pragmatista-nemzeti mečiaristák5 és a baloldali demokraták alkották. A nemzetiek között
1

Az első szlovák alkotmány 1939-ben született, de az akkori néppárti országgyűlési többség által elfogadott
alkotmány főleg a korabeli dél-európai korporativista és tekintélyelvű modelleket próbálta követni, ezért nem
tekinthető demokratikus dokumentumnak. A tartalmáról magyarul lásd Kamenec, Ivan: Trauma.
2
A Csehszlovák Köztársaság 1918. október 28-án született, de csak 1968 őszén lett föderáció.
3
Ezt a lépést a kétkamarás Szövetségi Gyűlés által 1992 novemberében elfogadott szövetségi alkotmányerejű
törvény tette meg. Természetesen ez a jogszabály a parlamenti győztesek politikai akaratát valósította meg.
Politikusként pedig két tagállami miniszterelnök, Václav Klaus cseh és Vladimír Mečiar szlovák kormányfő játszott
ebben meghatározó szerepet.
4
Alternatív elnevezésként akkor felmerült még a Szlovák Országgyűlés kifejezés, de ez sokakat az 1939 és 1945
közötti időszakra emlékeztetett, ezért inkább elvetették ezt az ötletet.
5
Ezzel a kifejezéssel szokták jelölni a HZDS tagjait, illetve híveit. Az akkori kormányfő, Vladimír Mečiar pártja 1992ben ideológiai szempontból érdekes konglomerátumot képviselt, ahol egyaránt megtalálhatók voltak
konzervatívok, szociáldemokraták és volt reform-kommunisták, centristák, népiek és nemzetiek is. A párt vezetése
azonban alapvetően pragmatista volt. Lásd Gbúrová, Marcela: Ideové a stranícko-politické východiská vzniku Ústavy
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ugyanis kevesebb volt a felkészült jogász, a politikusaik jelentős része műszaki értelmiségi vagy
történész volt. Az alkotmányozás során viszont nem volt szükség az ellenzéki szlovák
kereszténydemokrata mozgalom (KDH) és a magyar kisebbségi ellenzék szavazataira
(Együttélés-MKDM koalíció).6 A parlamenti többségnek nem is kellett egyeztetnie ezekkel az
erőkkel, sőt, meglehetősen fölényesen viselkedtek velük szemben. Előfordult, hogy technikai
javító javaslataikat is elutasították, mégpedig inkább elvből, mint politikai megfontolásokból.
Az akkori szlovák alkotmányozás körülményeit a későbbi visszaemlékezők szerint a következő
tényezők határozták meg: a föderatív állam gyorsuló szétesése, nem kellőképpen kialakult és
tagolt politikai paletta, nehéz gazdasági helyzet és Szlovákia európai integrációs prioritásai. 7 Az
új alkotmányhoz vezető utat pedig az alábbi eszmék, illetve kihívások kövezték ki: a
kereszténység eszméje, a szlovák nemzeti emancipációs folyamat, továbbá a szociális eszme és
az önkormányzatiság gondolata.8
Általában véve azonban nagy sietség is jellemezte a szlovák alkotmányozást, amely ugyan
sokszor nem tett jót az új alkotmány minőségének, de némileg érthető is volt, mert a szlovák
elitek minél zökkenőmentesebb szétválásban és a nemzetközi szervezetekbe való integrálásban
voltak érdekelve. A délszláv konfliktustól megrémisztett világ pedig nagyon figyelte, hogy mi is
történik Közép-Európában.
Az a törekvés, hogy a Szlovák Köztársaság minél hamarabb a nemzetközi közösség szuverén és
elfogadott tagjává váljon, mindazonáltal inkább pozitívan hatott az új alkotmányra, mert
mérsékelt bizonyos túlkapásokat, amelyek ezen integrációs törekvés nélkül talán markánsabbak
lettek volna. Ebből a szempontból hasonlóan pozitív szerepet játszottak a csehszlovák közjogi
hagyományok is. Mit kellett azonban mérsékelni? Milyen tendenciákat? Szerencsére 1992-ben
még legalább részben tartott azon demokratikus eufória, amely 1989-ben alakult ki. A
demokratikus úttól eltérő megoldások közjogilag tehát szóba sem jöhettek.9 Nagyobb problémát
okozott viszont a nacionalizmus kérdése. Az utóbbi a jelen téma szempontjából is meghatározó,
jóval intenzívebben, mint egyéb körülmények.
1989 után ugyanis kialakult egyfajta nemzeti reneszánsz érzése, amely az 1990-es évek elején
egész Kelet- és Közép-Európát hatalmába kerítette. A legtragikusabb megnyilvánulási formája az
1991 és 1995 közötti délszláv háború volt, de ide sorolhatók azok a fegyveres etnikai
konfliktusok is, amelyek a volt Szovjetunió területén törtek ki. Szerencsére Csehszlovákiában
nem fajultak idáig a dolgok, de 1990 és 1992 között is tapasztalható volt a nacionalista érzelmek
erősödése. A feszültségek akkor két meghatározó relációban jelentkeztek: a cseh-szlovák
viszonyban, illetve a szlovákiai szlovák többség és magyar kisebbség között. Országos szinten az
előbbi viszony okozott több problémát, és végül meg is pecsételte a csehszlovák föderáció sorsát.
A mindennapi érzelmi szinten, az emberek között azonban inkább a másodikként említett
feszültség volt problematikus. A szlovák többség-magyar kisebbség relációnak ezen túlmenően
Slovenskej republiky. In: 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Eds.: Orosz, Ladislav – Dobrovičová, Gabriela. UPJŠ
PF – ÚS SR - KSK, Košice, 2007. 60. o.
6
A szlovákiai magyar pártok alakulásáról ld. Szarka László: Kisebbségi többpártrendszer és közösségépítés. In:
Magyarok Szlovákiában (1989-2004) I. kötet. Szerk.: Fazekas József – Hunčík Péter. Fórum – Lilium Aurum, Somorja
– Dunaszerdahely, 2004. 79-99. o.
7
Fogaš, Ľubomír: Ústava Slovenskej republiky – základ stability štátu. In: 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Eds.:
Orosz, Ladislav – Dobrovičová, Gabriela. UPJŠ PF – ÚS SR - KSK, Košice, 2007. 37. o.
8
Gbúrová, Marcela: Ideové a stranícko-politické východiská vzniku Ústavy Slovenskej republiky. In: 15 rokov Ústavy
Slovenskej republiky. Eds.: Orosz, Ladislav – Dobrovičová, Gabriela. UPJŠ PF – ÚS SR - KSK, Košice, 2007. 53-59. o.
9
Erről egyébként tanúskodnak azok az alkotmánytervezetek, amelyek 1990 és 1992 között születtek. Az 1992. évi
kormányjavaslat sem lépett ki ebből a körből.
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komoly emberjogi és történelmi vetületei is voltak. Mindkét viszonynak komoly kihatása volt az
új alkotmány azon rendelkezéseire, amelyekkel ezen tanulmány is foglalkozik, de nem azonos
formában és intenzitással. A cseh-szlovák probléma inkább az állampolgársági koncepcióra és
szabályozásra volt akkor hatással, a magyar-szlovák feszültségek inkább a kisebbségek jogi
helyzetét befolyásolták.
Még mielőtt sor kerül az állampolgársági és kisebbségi kérdések tárgyalására, tisztázni kell a
szlovák alkotmány további közjogi sorsát és azt, hogy milyen formában működik most. Az 1992ben elfogadott szlovák alkotmány azonban e hosszú idő alatt nem maradt változatlan.10 A
megszületése pillanatától már sokszor módosították a szövegét. A legjelentősebb változásokat
valószínűleg az 1999. évi és 2001. évi alkotmánymódosítások vezették be, amelyek alapvetően az
1998 előtti politikai tapasztalatra reflektáltak. Ez a tapasztalat pedig meglehetősen negatív és
konfrontatív volt, hiszen 1991 és 1998 között többször is nagyon élés konfliktus alakult ki a
Vladimír Mečiar vezette kormányok és az ellenzék között. Nyilvánvalóan mindez nemcsak az
említett kormányfő személyével függött össze, hanem azokkal a problémákkal is, amelyekkel
Szlovákiának meg kellett birkóznia – az államépítés folyamatával, a gazdasági átalakulással és
azon belül különösen a botrányos jellegű privatizációval, az új identitáskereséssel, a külpolitikai
dilemmákkal stb.
Az 1999. évi alkotmánynovella mondhatni monotematikus volt, hiszen csak a közvetlen
államfőválasztás bevezetésére koncentrált. A 2001. évi novella már jóval ambiciózusabbnak és
komplexebbnek tekinthető, hiszen a közjogi élet sok aspektusára kitért. Közvetlenül azonban
egyik novella sem érintette az állampolgársági és kisebbségi kérdéseket. Bár közvetve mégiscsak
hatással volt, vagy legalábbis lehetett a kisebbségek jogi helyzetére, hiszen akkor született meg
Szlovákiában az ombudsman intézménye, illetve a novella nyomában alakultak ki az országban a
középszintű választott önkormányzatok. Igaz, a nemzeti és etnikai kisebbségek ezekben
semmilyen külön jogokat vagy netán privilégiumokat nem kaptak. Ettől függetlenül ezek a
változások hatással voltak az életükre. Az önkormányzatiság mértéke, mélysége és jellege
ugyanis mindig hatással bír a regionális kisebbségek helyzetére.11
Az állampolgárság koncepcionális szabályozásának kérdését az új alkotmányban, illetve a
szlovák közjogban leginkább az a speciális tény határozta meg, hogy Csehszlovákia népszavazás
nélkül szűnt meg. A szlovák alkotmány preambuluma ugyan hivatkozik a nemzetek
önrendelkezésének természetes jogára, de a lakosságot sem a cseh, sem a szlovák politikusok
nem kérdezték meg 1992-ben arról, hogy mit gondolnak a közös állam jövőjéről. Sok szlovák
politikust ugyanakkor foglalkoztatta az új állam jövőbeli életképességének problémája. Talán
bizonyos legitimitási deficitet is alkottak. A cseh és szlovák politikusok ezért egyaránt igyekeztek
megnyugtatni a lakosságot azzal az illúzióval, hogy az emberek mindennapi életében igazán
nagymérvű változások a föderáció megszűnése után sem fognak bekövetkezni. Hogy ez
kézzelfoghatóbb legyen, bevezették az utazási könnyítéseket, 12 a csehországi és szlovákiai
fiatalok a helyi állampolgárokkal azonos feltételekkel (azaz tandíjmentesen) tanulhattak a másik
ország egyetemein, és a munkavállaláshoz sem kellett munkavállalási engedélyt kérni. Azt az
ötletet, hogy a Maastrichti Szerződésben frissen lefektetett európai uniós polgársághoz hasonló
10

A szlovák alkotmány fejlődéséről ld. magyarul Mészáros Lajos: (Cseh)Szlovákia alkotmányos rendszere. In:
Magyarok Szlovákiában (1989-2004) I. kötet. Szerk.: Fazekas József – Hunčík Péter. Fórum – Lilium Aurum, Somorja
– Dunaszerdahely, 2004. 125-140. o.
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A szlovák önkormányzati rendszerről lásd: Halász Iván: Regionalizmus, kisebbségek, önkormányzatok. Esztergomi
Forrásközpont Sorozat VII. Szent István Társulat, Budapest, 2008. 7-104. o.
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Azaz a cseh-szlovák átlépéshez nem kellett útlevél, elegendő volt a személyi igazolvány.
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jogintézmény keletkezzen a cseh-szlovák viszonyban is (azaz egyfajta cseh-szlovák uniós
polgárság) azonban a cseh fél már elutasította, mert Václav Klaus a szétválás után tiszta közjogi
helyzetet akart teremteni. Valószínűleg ebben kell keresni annak a paradoxonnak az okát, hogy a
liberális értékek irányába szavakban sokkal jobban elkötelezett Cseh Köztársaságban a
szétváláskor sokkal restriktívebb állampolgársági törvényt fogadtak el, mint a sok problémával és
a kisebbségek elleni hangulatkeltéssel jobban elfoglalt akkori Szlovákiában, amely inkább
liberálisabb és nyitottabb szellemű állampolgársági törvényt fogadott el. Ez különösen abban
nyilvánult meg, hogy a cseh törvénnyel szemben nem tiltotta a kettős vagy többes állampolgárság
intézményét.
Az állampolgár kifejezés több helyen szerepel az alkotmányban. Legtöbbször a kifejezetten az
állampolgársághoz kötött jogok és kötelességek szabályozása során kerül elő, azonban nem ez a
fő témája a jelen írásnak. Az ország új alkotmányos identitása szempontjából érdekesebb a
szlovákiai politikai közösség meghatározása. Az alkotmány 2. cikkének 1. bekezdése kimondja,
hogy Szlovákiában az államhatalom a polgároktól ered, akik azt választott képviselőik útján,
vagy közvetlenül gyakorolják. A politikai közösség definíciója szempontjából azonban
figyelembe kell venni a preambulumot is, amely gyakorlatilag egy fő és két részközösségi entitást
említ meg. A preambulum szerint ugyanis az alkotmányt alapvetően Szlovákia polgárai választott
képviselőik útján fogadják el, azzal, hogy ezen állampolgári közösség tulajdonképpen két
entitásból áll, a preambulum elején kiemelt szlovák nemzetből és a bevezető rész közepén
szereplő nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok tagjaiból.
Az állampolgárság kérdésével – az államhatárok és a terület kérdéséhez hasonlóan – az
alkotmány kiemelt helyen foglalkozik, az általános rendelkezések között. Az 5. cikk. 1.
bekezdése itt kimondja, hogy az állampolgárság megszerzését és elvesztését törvénnyel kell
szabályozni, a 2. bekezdés pedig deklarálja, hogy a Szlovák Köztársaság állampolgárságától
senki nem fosztható meg akarata ellenére. Ezen szabályozás nagyon sokáig tisztának és
egyértelműnek tűnt, egészen 2010-ig, amikor a szlovák parlament a magyar állampolgársági
törvény módosítására való reakcióként elfogadta saját törvénynovelláját. Ez a lépés a választások
előtti felfokozott, sőt már-már nacionalista és indulatos közhangulatban történt. Hozzá kell
azonban tenni, hogy ez a hangulatkeltés az akkori kormánynak nem tett jót, hiszen végül is
elvesztette a soron következő választásokat. A törvénymódosítás lényege a következőkben
foglalható össze: azok a szlovák állampolgárok, akik a novella hatálybalépése után saját
akaratukból egy másik ország állampolgárságát vették fel, függetlenül attól hol élnek,
automatikusan, azaz a törvény erejénél fogva elveszítik szlovák állampolgárságukat. A kivételt
csupán a vegyes házasságokban született gyermekek és a házastársak képezhetik. Ezáltal az addig
inkább liberális és megengedő szlovák szabályozás elfordult a korábbi tradícióktól és nagyon
restriktív irányt vett. Ami a legfurcsább, hogy ezen szigor és restriktivitás nem azokat sújtja, akik
külföldiként akarnak a szlovák állampolgári közösség tagjává válni, hanem elsődlegesen a saját
polgárokat. Hiszen ahhoz, hogy valaki honosítás révén megszerezze a szlovák állampolgárságot,
nem kell lemondania a korábbi státusáról. A státus elvesztésének réme tehát csak a saját
állampolgárokat fenyegeti. Ebből is látszik, hogy a 2001. évi novella nem volt teljesen átgondolt
lépés, különösen nem egy olyan kis országban, ahonnan csak az utóbbi húsz évben körülbelül
200 000 állampolgár távozott külföldre egzisztenciális, azaz munkavállalási és tanulási okokból,
ahonnan pénzt is küld haza az otthon maradt rokonainak. Ez pedig egy nagyon barátságtalan
gesztus a gyorsan növekvő szlovákiai diaszpóra irányába.
Ugyanakkor nagyon kétséges, hogy ezen novella összhangban van-e a hatályos szlovák
alkotmánnyal, amely nem teszi lehetővé, hogy valakit akarata ellenére fosszanak meg az
állampolgárságától. Erre hivatkoznak azok a szlovákiai magyarok is, akik 2010 után vették fel a
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magyar állampolgárságot, ezt nyíltan vállalták is és emiatt a szlovák hatóságok megpróbálják
őket megfosztani a szlovák állampolgársággal járó iratoktól. A hivatalos szlovák álláspont arra
próbálja alapozni az érvelését, hogy itt nem megfosztás történik, hanem elvesztés. Az említett
érintettek azonban mind hangsúlyozzák, hogy nincs szándékukban önként lemondani a szlovák
állampolgárságukról. A szlovák hivatalos érvelés, amely a szlovák állampolgárok esetében
összekapcsolja a másik ország állampolgárságának felvételét azzal a kifejezett szándékkal, hogy
valaki egyúttal elveszítse a korábbi státusát, valójában csak egy erőltetett fikció, hiszen sem
közvetlen logikai, sem érzelmi, de még csak jogi kapcsolat sem köti össze a két lépést, különösen
a korábbi szlovák szabályozás tükrében.13 Az elsődleges kérdés jelenleg az, hogyan fogja ezt a
problémát megítélni a kassai székhelyű Szlovák Alkotmánybíróság.14
A kisebbségek jogi helyzetében alkotmányos szinten kevesebb koncepcionális változás történt az
elmúlt húsz évben, mint az állampolgárság területén. Az 1992-ben született szlovák alkotmányos
szabályozás többé-kevésbé a korábbi csehszlovák hagyományokból indul ki, és ezzel egyidejűleg
igyekszik megfelelni bizonyos európai standardoknak. Ebben a tekintetben nem hasonlítható
össze a külön parlamenti képviseletet és személyi elvű autonómiát biztosító szlovéniai közjogi
szabályozással, de nem is olyan megszorító jellegű, mint az etnikai alapú pártok létrehozását tiltó
bolgár alkotmányos megoldás. A szlovák jogalkotót azonban semmiképpen nem jellemzi a
kisebbségek irányában tanúsított bőkezűség vagy különösebb nagyvonalúság. Éppen
ellenkezőleg, 1992-ben olyan rendelkezések is bekerültek az alaptörvénybe, amelyek a
kisebbségekkel szembeni nagyfokú bizalmatlanságról tesznek tanúbizonyságot. A szlovák állam
tehát csak olyan jogokat igyekszik megadni a kisebbségi állampolgárainak, amelyek a 21. század
eleji Európában többé-kevésbé megkerülhetetlenek.
A hatályos szlovák alkotmány egy egész alfejezetet szentel a nemzetiségeknek. A szabályozás a
33. cikkel kezdődik, amely tulajdonképpen az antidiszkriminációs klauzulát foglalja magában:
„Bármely nemzetiségi kisebbséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozás senkinek nem lehet
hátrányára.” Tulajdonképpen az ezt követő 34. cikk az, amely az identitás megőrzésére és
védésére többé-kevésbé alkalmas klasszikus kisebbségi jogokat tartalmaz – a hivatali
nyelvhasználathoz, az anyanyelven történő művelődéshez, valamint a nemzetiségi kisebbségeket
és etnikai csoportokat érintő ügyek megoldásában való részvételhez való jogot. Mindazonáltal ez
a nemzetiségi állampolgárok számára azon túl biztosított, hogy a törvényben meghatározott
feltételek mellett joguk van a hivatalos (azaz szlovák) nyelv elsajátításához. Ez a sorrend
önmagában nem problematikus, hiszen a hivatalos nyelv elsajátítását ez a rendelkezés nem teszi
kötelezővé, de mindenesetre jól dokumentálja az 1992. évi alkotmányozó prioritásait. Az idézett
34. cikk 1. bekezdése szerint továbbá a Szlovák Köztársaságban a kisebbségi állampolgároknak
„[…] biztosított az általános fejlődés, különösen az a jog, hogy kisebbségük vagy csoportjuk más
tagjaival együtt a saját kultúrájukat fejlesszék, joguk van továbbá az információ anyanyelvükön
való terjesztéséhez és befogadásához, a nemzetiségi egyesületekben való egyesüléshez,
művelődési és kulturális intézmények alapításához és fenntartásához.”
A kisebbségekkel szembeni már említett bizalmatlanság leginkább a 34. cikk 3. bekezdésében
nyilvánul meg: „A nemzetiségi kisebbségekhez vagy etnikai csoportokhoz tartozó állampolgárok
13

Hasonlóképpen érveltek Petr Uhl ügyében a cseh hatóságok is, amelyek sokáig hasonló fikciót próbáltak
fenntartani. A szlovákok 2010-ben valószínűleg innen merítettek ihletet.
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A 2012-ben hatalomra került szlovák kormány mintha érzékelné, hogy ez a novella milyen problémákat okoz a
szlovák diaszpóra-politikában. A sajtóhírek szerint egy olyan újabb novella készül, amelynek értelmében azok a
szlovák állampolgárok, akik valóban külföldön élnek, és ott szerzik meg az állampolgárságot, nem fogják elveszíteni
az állampolgárságot. Ez a kérdés a jogalkotás szintjén azonban eddig még nem dőlt el.
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számára, az Alkotmányban biztosított jogok gyakorlása nem irányulhat a Szlovák Köztársaság
szuverenitásának és területi integritásának veszélyeztetésére, valamint a többi lakos
diszkriminálására.” Ezt a klauzulát anti-pozitív diszkriminációs klauzulának is lehetne nevezni.
Azt, hogy ennek a korai bizalmatlanságnak milyen későbbi kihatásai voltak, illetve vannak,
leginkább az jelzi, hogy 2005-ben a Szlovák Alkotmánybíróság részben erre hivatkozva nem tette
lehetővé a nemzeti, etnikai vagy faji alapú pozitív diszkriminálást, azaz kiegyenlítő célzatú
megkülönböztetést. Az Alkotmánybíróság döntése értelmében etnikai alapon Szlovákiában senkit
sem lehet pozitívan megkülönböztetni. Ez főleg a roma integrációs politikában okoz gondot. Az
egész ügy jól jellemzi a szlovákiai helyzetet: az 1992-ben elfogadott korlátozó klauzula főleg a
magyarokkal szembeni bizalmatlanságból került be az alaptörvénybe, de végül nem őket, hanem
egy másik kisebbséget, a pozitív megkülönböztetésre sokkal jobban rászoruló romákat sújtotta.
Érdekes a helyzet a kommunikáció szintjén is. A szlovák kormányzat gyakran hangoztatja azt,
hogy az országban nem lehetséges a kollektív kisebbségi jogok biztosítása alapján elérni a
kisebbségek helyzetének javulását, mert Szlovákia csak az egyéni kisebbségi jogokat ismeri. Ez a
kijelentés legitim lehet esetleg, mint általános kisebbség-politikai célkitűzés, de a hatályos
szlovák alkotmány megfogalmazásaiból a kisebbségi jogok gyakorlásának ilyen leszűkítő
értelmezése egyáltalán nem következik.15
A kisebbségi jogok alkotmányos szabályozása területén egyelőre nem várhatóak nagyobb
változások. A nagy kérdés az, hogy mikor készül el egy komplex kisebbségi törvény. Úgy tűnik,
hogy nem egyhamar. Ez önmagában természetesen még semmit sem jelent, mert a kisebbségekre
vonatkozó szabályokat mindig átfogó módon kell szemlélni. Sok múlik azon is, hogy a magyar
kisebbség érdekeit képviselő pártok milyen pozíciót foglalnak el a parlamenti és kormányzati
rendszerben. De ez már egy másik kérdés.
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Szlovákia és a magyar kisebbségek kapcsolatáról, e viszony problematikus pontjairól és a további kisebbségi
jogszabályok érvényesüléséről lásd részletesen Halász Iván: Szlovákia és a magyar kisebbség 2006 után I-II.,
Egyenlítő, 2009., 9. és 10. szám, 12-22., 35-41. o.
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A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁBAN
Uniós polgárság és szlovák ellentörvény
GYENEY LAURA
egyetemi adjunktus (PPKE-JÁK)
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2010. május 26-án módosította a Szlovák Köztársaság
állampolgárságáról szóló Tt. 40/1993 számú törvényt. A hatályos jogszabályszöveg értelmében
ha valaki önkéntesen, „kifejezett akaratnyilvánítás alapján” egy másik állampolgárságért
folyamodik, és elnyeri azt, ezzel egyidejűleg elveszti a szlovák állampolgárságát. Hangsúlyozni
szükséges tehát, hogy kifejezett akaratnyilvánítás alapján kell elnyerni ezt az állampolgárságot,
így nem tartozik ebbe a körbe a születés útján szerzett állampolgárság. A törvény 33 euro összegű
bírság kivetésével szankcionálja azt, aki a hatóságokat elmulasztja tájékoztatni az új
állampolgárság elnyerésének tényéről, illetve elmulasztja leadni személyigazolványát. A
bírságfizetési kötelezettségen túl az érintett szolgálati jogviszonya is automatikusan megszűnik az
új állampolgárság elnyerésével.
Mint azt Halász Iván előadásában már említette, a szlovák belügyi tárca – „érezve a helyzet
tarthatatlanságát” – a közelmúltban egy új tervezetet terjesztett elő. Ennek értelmében nem
veszítené el a szlovák állampolgárságát az érintett abban az esetben, ha az új állampolgársága
szerinti államban, így példának okáért Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik. Ez a
megoldás azonban nem segít az „otthon maradottakon”, akik az Európai Unió polgáraiként joggal
érezhetik úgy, hogy e státuszuk nem jelent többet pusztán hangzatos szólamoknál.
Jelen előadás mindenekelőtt arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy az említett szlovák
törvény vajon összhangban áll-e az integrációs célkitűzésekkel, ill. az Európai Unió Bíróságának
uniós polgárság tárgyában hozott új keletű esetjogával. Ennek kapcsán – tágítva a vizsgálódás
spektrumát – fejtegetésemben igyekszem kitérni arra a kérdésre is, hogy a kettős
állampolgárságot a fenti módon elutasító tagállami szabályozások mennyiben egyeztethetők
össze az „Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának” integrációs gondolatával,
ill. a demokrácia uniós követelményével.
A kérdéses szlovák törvény uniós joggal való összeegyeztethetőségének kétséges voltára már az
Európai Parlament egyik néppárti képviselője, Bauer Edit16 is rámutatott az Európai Bizottsághoz
intézett kérdésében. A képviselőasszony e tekintetben hangsúlyozta az Európai Unió Bírósága
Janko Rottmann ügyben17 hozott azon megállapítását, miszerint „[…] a tagállamoknak az
állampolgárság területén meglévő hatáskörök gyakorlása során” figyelembe kell venniük az uniós
jogot.” Ezen ítéletből kitűnik, hogy az uniós jog – és különösen a tagállamok alapvető jogállásául
szolgáló uniós polgárságra vonatkozó rendelkezések – megkövetelik, hogy az állampolgárság
megvonása során vegyék figyelembe az uniós jogrend által védett érdekeket, különösen azokban
az esetekben, amikor az ilyen intézkedések az uniós polgárság elveszítését is maguk után vonják.
Ilyen esetben a közösségi jog megköveteli a bírói felülvizsgálatot, illetve az arányosság
jogelvének figyelembevételét. A szlovák szabályozás alapján más állam állampolgárságának
önkéntes felvétele esetén a szlovák állampolgárság ex lege megvonása nyilvánvalóan nem
teljesíti az uniós jog által megkövetelt feltételeket.
E jogsértés különösen súlyosnak tekinthető azokban az esetekben, amikor egy szlovák
állampolgár harmadik ország állampolgárságát venné fel, és így uniós polgárságát is ex
16
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Európai parlamenti képviselő: http://www.baueredit.sk/hu/
A Bíróság C-135/08 sz. Janko Rottman kontra Freistaat Bayern-ügyben, 2010. március 2-án hozott ítélete.
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lege elveszíti, anélkül, hogy esetében biztosítani lehetne az arányosság jogelvének vagy a bírói
felülvizsgálat lehetőségének alkalmazását.18
Bauer Edit képviselőasszony a Bizottsághoz intézett következő kérdésében már a jogsérelem
konkrét példájával szolgált a szlovák állampolgárságát ex lege elvesztő Gubík László esete
kapcsán. Mivel más állampolgárság felvétele esetében a szlovák állampolgárság ex lege elvész, a
hivatalos szervek végzést nem adnak ki és fellebbezés (közigazgatási vagy bírósági úton) ily
módon nem lehetséges.19 Nyilvánvaló, hogy e szabályozás ellentétes az uniós joggal, tekintettel a
Bíróság gyakorlatára és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. és 47. cikkeire, különös
tekintettel a hatékony jogorvoslat elengedhetetlen feltételének tekinthető, a közigazgatási
döntések indoklására vonatkozó kötelezettségre, és a bírói felülvizsgálat biztosítására. A Bíróság
gyakorlata alapján a tényleges érvényesülés elve megköveteli, hogy a nemzeti eljárási szabályok
ne tegyék lehetetlenné az uniós jogrendből eredő jogosultságok érvényre juttatását.20
Viviane Reding21 a Bizottság nevében adott válaszában nem tett mást, mint megismételte a
Rottmann ügyben foglaltakat. Így egyfelől azt, hogy a tagállamoknak az állampolgárság területén
meglévő hatáskörük gyakorlása során figyelembe kell venniük az uniós jogot, illetve hogy e
hatáskör gyakorlása az uniós jogra vonatkozóan működtetett bírói felülvizsgálat alá tartozik,
amennyiben az az uniós jogrend által biztosított és védett jogokat érint. Ugyanakkor a két esetet
erősen el is határolta egymástól, azon indoklással, hogy amíg a Rottmann-ügyben hozott ítélet
egy egyedi közigazgatási határozatra vonatkozott, amelyben az érintett személy honosítását
visszavonták azon az alapon, hogy azt csalás útján szerezte, addig a szóban forgó esetben az
állampolgárság elvesztése a törvény erejénél fogva történt egy személy szabad akaratának
következtében, azaz az egyénnek a külföldi állampolgárság önkéntes megszerzésére irányuló
saját kérelmét követően.22
Ami a bizottsági választ illeti, mindenekelőtt szükséges leszögezni, hogy annak érvei, miszerint a
Rottmann ügyben hozott ítélet egyedi közigazgatási határozatra vonatkozott, míg a képviselők
által hivatkozott eset a törvény erejénél fogva történt, az uniós követelmények teljesítése
szempontjából nem relevánsak. Nyilvánvaló, hogy e tekintetben egy normatív szabályozás és egy
közigazgatási gyakorlat ugyanúgy sértheti az uniós jogot. Nem lehet tehát úgy érvelni, hogy az
uniós jog csak egy honosítási határozat visszavonásakor kötelezi a tagállamokat az uniós jog
figyelembe vételére. Egy ilyen precedens semmissé tenné az uniós polgársággal kapcsolatos
eddigi jogfejlődést.
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Írásbeli választ igénylő kérdés a Bizottság számára, 2011. június 16. , P-005994/2011
Gubík László Magyarországon utolsó éves joghallgatóként felvette a magyar állampolgárságot. Az érintett
levélben közölte a szlovák hatóságokkal, hogy Magyarországon köztisztviselői állást kíván betölteni. Érvelését –
miszerint uniós jogrend által védett érdekről van szó a munkavállalás szabadságával összefüggésben –
alátámasztják a jogi végzettségek elismerésének különös szabályai, illetve az állampolgárság megkövetelésének
jogszerűsége. Az érintett nem kapott indokolt döntést szlovák állampolgársága elvesztéséről, erről a tényről csak az
egészségbiztosítási jogviszonya megszűnésével kapcsolatos értesítés, és az okmányainak leadására felszólító
rendőrségi határozat révén értesült. Az érintett fél indokolt döntésre, és állampolgársága elvesztéséről szóló
igazolásra vonatkozó kérelmét a hatáskörrel rendelkező hatóság a szlovák szabályozásra hivatkozva utasította el.
20
Írásbeli választ igénylő kérdés, E-002730-12.
21
A jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztos.
22
Viviane Reding válasza, 2012. május 7.
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A Rottmann eset elemzésénél – amelyre a későbbiek során még visszatérek – láthatjuk, hogy a
probléma jóval összetettebb, mint ami a Bizottság válaszából elsőre kirajzolódni látszik.
Mielőtt azonban rátérnék a konkrét ügy bemutatására, egy rövid kitekintést szeretnék nyújtani a
„kettős állampolgárság” kérdésének uniós relációira.
Az Európai Unió jogában a kettős állampolgárság uniós polgárságra vetített problémakörének két
vetülete van, az egyik, ha úgy tetszik az Unión belüli, a másik az Unión kívüli kontextus. Unión
belüli kontextusról alapvetően akkor beszélünk, ha két tagállami állampolgárságból áll össze a
kettős állampolgárság, unión kívüliről pedig egy tagállami és egy harmadik országbeli polgárság
együttes fennállása esetén.
Ami az Unión belüli kontextust illeti, a jogirodalomban sokan azon nézetüknek adnak hangot,
miszerint az uniós polgárság nemzetek feletti jellege, lényegében vitán kívülivé teszi a kérdést. E
nézet szerint a kettős állampolgárság két tagállami pilléren nyugszik, még szilárdabb talajt
biztosítva ezzel az uniós polgár számára, annak Unión belül élvezett státuszára, jogaira nézve. A
lényeges faktor ez esetben tehát az, hogy két tagállami állampolgársággal bír az adott személy, az
már csak másodlagos kérdés, hogy mely tagállamok polgárságával.
E megközelítés elméleti szempontból ugyan roppant vonzó, mégis erősen ellentmond annak a
tagállamok által követett gyakorlat. Egyes tagállamok ugyanis továbbra is megkívánják a korábbi
állampolgárságról való lemondást a honosítási eljárás során, míg más tagállamokban – amint azt
láthatjuk - az eredeti állampolgárság ex lege elvesztését vonja maga után az új állampolgárság
elnyerése.
Ha tisztán integrációs jogi szempontból vizsgáljuk a kérdést, e feltétel, ill. jogkövetkezmény az
egyenlő bánásmód elve fényében kissé nehezen értelmezhető, hiszen az uniós polgárok közel
azonos gazdasági és szociális jogokat élveznek a tagállamok területén. A kezdetben inkább csak
szimbolikus jelentőséggel bíró uniós polgárság intézménye mára alapvető státusszá nőtte ki
magát.
E ponton szükséges rámutatni arra, hogy az uniós polgárság intézményi mélyülésével
párhuzamosan a tagállami állampolgárság kiüresedésének folyamata is megkezdődött. Így utóbbi
tartalma mára lényegében a nemzeti parlamenti választásokon való részvételre, ill. a
közszolgálatban való alkalmazás többletjogosítványaira redukálódott. E két jogosítvány fényében
érdemes tehát értékelni a korábbi állampolgárságról való lemondás követelményét a honosítási
eljárás során, ill. a korábbi állampolgárság automatikus megszűnését az új állampolgárság
elnyerésével egyidejűleg.
E korlátozásoknak az államok részéről alapvetően két gyakorlati célja lehet. Így egyfelől
biztosítani azt, hogy más tagállami polgár ne vehessen részt a nemzeti választásokon, továbbá,
hogy ne tölthessen be a közszolgálatban magas pozíciót. A fenti tagállami gyakorlat tehát
alapvetően a választási és a közszolgálatban való részvételből történő kiszorítást tűzi célul.
Ez a mögöttes megfontolás azonban – mint azt már az előbbiekben említettem – semmiképpen
sem egyeztethető össze azon integrációs célkitűzéssel, miszerint Európa népei között egyre
szorosabb egységet kell létrehozni, továbbá erősen megkérdőjelezi az EUSz 2. cikkében foglalt
demokrácia követelménynek való megfelelést a kérdéses tagállam részéről.
A tagállamoknak idővel el kell fogadniuk a tényt, miszerint az uniós polgárok az uniós jog
rendelkezései alapján szabadon léphetnek egy másik tagállam területére, ott egyenlő
bánásmódban részesülnek a fogadó ország polgáraival, így részt vesznek a tartózkodási helyük
szerinti állam társadalmi életében. Az adott tagállam mást nem tehet, minthogy elfogadja ezt a
tényt realitásként, különös tekintettel, hogy minden részes tagállam azonos ideológiai alapon áll,
valamint minden tagállam ugyanazon célrendszer megvalósítása érdekében csatlakozott az
Unióhoz.
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Ez lenne tehát az elméleti probléma. Ami pedig a gyakorlati buktatókat illeti, talán a legeklatánsabb példa, hogy egyes tagállamokban nem is lehet lemondani az állampolgárságról.
A szerződéses alapoktól elkanyarodva, a következőkben rátérnék az Európai Unió Bíróságának
joggyakorlatára, amelyet szintén két aspektusból – így nemzetközi magánjogi, ill. közjogi
aspektusból közelítve tekintenénk át.
A nemzetközi magánjogi aspektust illetően, ami az Európai Unió Bíróságának kettős
állampolgárságra vonatkozó gyakorlatát illeti, azt mondhatjuk, hogy a Bíróság gyakorlata mára
felülírta a tradicionális nemzetközi magánjogi megközelítést, azzal, hogy nem engedi meg a
fórum szerinti állampolgárság automatikus érvényesülését azon kettős állampolgárok esetében,
akik egynél több tagállam polgárai.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tagállamok továbbra is teljes szuverenitást élveznek a tekintetben,
hogy kit tekintenek állampolgáruknak. A luxemburgi bíróság legújabb esetjoga azonban
kifejezetten tilalmazza, hogy az eljáró fórum figyelmen kívül hagyja a más tagállami
állampolgárságot joggyakorlata során. Másképp fogalmazva, a tagállamok továbbra is teljes
jogkörrel rendelkeznek az állampolgárság megszerzése és elvesztése szabályainak rögzítése
tekintetében, azonban a Bíróság releváns joggyakorlata széles korlátokat emel az állampolgárság
nemzetközi magánjogi komponensei vonatkozásában, amennyiben az ügy uniós jogrend által is
védett érdekeket érint.
Ezt példázza a névviseléssel kapcsolatban felmerült Garcia Avello eset is.23 Az Európai Unió
Bíróságának vonatkozó döntése értelmében a kettős spanyol, ill. belga állampolgárságú
gyermekek uniós polgári státusza megköveteli Belgiumtól – attól az államtól, ahol azok születtek,
születésüktől fogva tartózkodtak, és amelynek állampolgárai voltak –, hogy az eljáró nemzeti,
azaz belga fórum figyelembe vegye az érintett személyek spanyol állampolgárságát is.
Hasonlóképpen, a híres Hadadi ügyben,24 egy bontóperes ügy kapcsán a Bíróság úgy határozott,
hogy kettős állampolgárság esetén, még ha a felek hivatkoznak is a számukra szorosabb
kapcsolatot kifejező állampolgárságra, az sem szolgálhat alapul a tagállami állampolgárságok
közti sorrend felállítására, így valamely állampolgárság szerinti tagállam joghatósága
elsőbbségének megállapítására.
A joghatósági kérdésekben irányadó 2201/2003/EK rendelet25 ugyanis egy olyan, a szabadságon,
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtését tűzi célul, amelyen belül
biztosított a személyek szabad mozgása. Következésképp a szabályozás fő célja, hogy az eljárás
résztvevőinek az érdekeit figyelembe vegyék, és olyan rugalmas szabályozást tegyenek lehetővé,
amely igazodik a személyek mobilitásához. Ezek a célkitűzések amellett szólnak, hogy azok a
személyek, akik éltek a szabad mozgáshoz való jogukkal, rugalmasan választhassanak a
joghatóságok között. A szorosabb állampolgárság figyelembevétele pedig épp ezért nem
kívánatos hierarchiát eredményezne a joghatóság megállapítása tekintetében.
Mint láthatjuk, a Bíróság vonatkozó gyakorlata szerint a kérdéses tagállam csak jóval kisebb
kontrollt gyakorolhat saját polgárai vonatkozásában, ha azok egyben egy másik tagállam polgárai
is.
23

A Bíróság C-148/02 sz. Garcia Avello v. Belgium ügyben, 2003. október 2-án hozott ítélete (EBHT 2003., I11613.o.)
24
A Bíróság C-168/08. sz. Hadadi ügyben, 2009. július 16-án hozott ítélete [EBHT 2009., I-6871. o.]
25
A Tanács 2201/2003/EK Rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó
eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről.
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Amint azt az előbbiekben említettem, az állampolgárság megszerzésének és elvesztésének
hatásköri kérdéseit illetően a Bíróság már jóval megfontoltabb léptekkel halad előre. E
kérdéskörben az uniós polgári státusz erősödését demonstráló jogfejlődés újabb mérföldkövét
jelenti a fent jelzett Rottman ügy.
A Bíróság Rottman ügyben hozott döntése azért bír különös jelentőséggel, mert az EUB első
esetben rögzítette nagyon tisztán, hogy az állampolgárság feltételeit meghatározó tagállami
hatáskörgyakorlás során igenis figyelembe kell venni, hogy a döntés az uniós jogrend által védett
jogokat érint-e.
Az ügyben egy megtévesztéssel szerzett állampolgárság visszavonásáról volt szó. A központi
kérdést lényegében az képezte, hogy a fenti hatósági döntés összeegyeztethető-e az uniós joggal,
ha annak eredményeként a kérdéses személy uniós polgári jogállása elvész.26
Úgy vélem, az eset kapcsán rendkívüli fontossággal bír, hogy a Bíróság az ügyben nem a szabad
mozgás múltbéli tényállására koncentrált, hanem sokkal inkább az uniós polgári státusz
elvesztésének jövőbeni következményeire. A kapcsolódási pont tehát nem a múltbéli mozgási
elem, hanem az uniós polgárságból fakadó jogok jövőbeni gyakorlása.
A szlovák törvény kapcsán is felmerül a kérdés, hogy a jogszabály-módosítás vajon nincs-e
elrettentő hatással a szabad mozgás jogának gyakorlására, ill. Gubík László esetét példaként véve
a magyar közszolgálatban való elhelyezkedésre.
A szóban forgó módosítás azonban nem pusztán a szabad mozgás jogával kifejezetten élni kívánó
személyek számára jelent kihívást. Azok az otthon maradt polgárok ugyanis, akik elvesztik
szlovák állampolgárságukat és magyar állampolgárságot nyernek, lényegében a 2004/38/EK sz.
szabad mozgás irányelvének hatálya alá kerülnek, tekintve, hogy egy másik tagállam területén
tartózkodnak, mint amelynek a polgárai.27 Ez azonnal felveti a kérdést, hogy az irányelv által
biztosított huzamos tartózkodási státusz jogállását a kérdéses személyek mikor szerzik meg. Az
említett szabad mozgás irányelv szerint az uniós polgárok három hónapig bejelentés nélkül
tartózkodhatnak egy másik tagállam területén, három hónapon túli tartózkodás esetén azonban be
kell jelentkezniük a szabad mozgás irányelvben meghatározott feltételek igazolásával. Ezzel
szemben előnyösebb helyzetet teremtene a magyar állampolgárok számára Szlovákiában az
ötéves jogszerű tartózkodást követően a huzamos tartózkodási jog megszerzése, hiszen az az
irányelv 16. cikk (4) bekezdése alapján csak a fogadó tagállamtól való két éves távollét esetén
vész el.
26

Az osztrák állampolgárságát német állampolgárságának megszerzése miatt, a németet pedig csalárd eljárása
miatt elvesztette Rottmann – akitől a német hatóságok megvonták német állampolgárságát – így elvesztette uniós
polgárságát is. Az ügy kapcsán lefolytatott előzetes döntéshozatali eljárás lényegében azon kérdés
megválaszolására irányult, hogy a megtévesztéssel szerzett állampolgárság visszavonása összeegyeztethető-e az
uniós joggal, ha annak eredményeként a kérdéses személy uniós polgári jogállása elvész.
Az előzetes döntéshozatali eljárásban eljáró Európai Bíróság ugyan elismerte, hogy az állampolgárság kizárólag
tagállami hatáskörbe tartozó kérdés, azonban mivel a kialakult helyzet az uniós jog hatálya alá is tartozik, ezért a
tagállami jogszabályoknak tiszteletben kell tartaniuk az uniós jogot. Ebből következően a tagállami szabályozásnak
olyan intézkedéseket kell az uniós jogra is figyelemmel alkalmaznia az állampolgárság visszavonása esetén, amelyek
szükségesek (ebben az esetben a közérdek védelme teljesíti ezt a feltételt), és arányosak (a csalárdság miatt ez is
fennáll, még figyelemmel az uniós jog által biztosított jogállására, illetve ezen jogállás elvesztésének
következményeire is).
27
Azáltal ugyanis, hogy a szlovák állampolgárok a magyar állampolgárság megszerzésével egyidejűleg ex lege
elvesztették szlovák állampolgárságukat, már nem szlovák, hanem magyar állampolgárként – s egyben uniós
polgárként – tartózkodnak Szlovákia területén, nem a nemzetközi jog által biztosított a tartózkodási joguk, hanem
az uniós jog, konkrétan az EUMSz. 21. cikke, illetve a szabad mozgás irányelv hatálya alá kerültek.
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Az Európai Bíróság Ziolkowski és Szeja ügyben hozott határozata28 – még ha a két tényállás
bizonyos kérdésekben el is tér egymástól – valamelyest választ adhat a fenti kérdésre. Az Európai
Unió Bírósága a fenti ügy kapcsán kimondta, hogy az ötéves jogszerű tartózkodás időtartamába
beszámítható az az időszak, melyet az adott személy nem uniós polgárként, tehát nem az irányelv
hatálya alá tartozóként töltött az adott tagállamban, ha egyébként megfelel az irányelvben foglalt
egyéb feltételeknek is.
Végül a teljesség kedvéért röviden kitérnék az Unión kívüli kontextusra is, amikor is egy
tagállami és egy harmadik országbeli állampolgárság együttese alkotja a kettős állampolgárságot.
Ebben az esetben szintén a kettős állampolgárság és a tagállami polgárságból fakadó uniós
polgárság, ill. ezek együtthatása az, amely kérdéseket indukál.
Könnyen feszültséget generálhat ugyanis, ha a kettős állampolgárságú, uniós polgári státusszal is
rendelkező személyek az Európai Unióban való letelepedésükkor nem az állampolgárságuk
szerinti tagállamba költöznek.29 Ezt a feszültséget oldotta fel részben a Bíróság híres Micheletti
döntése. Az Európai Bíróság e döntésében kimondta, hogy az EK Szerződés 52. cikkét nem lehet
úgy értelmezni, miszerint ha valaki egyszerre rendelkezik egy uniós és egy harmadik ország
állampolgárságával, akkor a szokásos tartózkodási helye döntené el, hogy mikor van uniós
polgársága és így szabad letelepedési joga. Tehát nem tagadható meg a kettős állampolgártól a
másik tagállamban az uniós polgársággal járó jog. A Micheletti ügyben egy argentin-olasz kettős
állampolgárságú vállalkozó kívánt Spanyolországban letelepedni. Valóban nem ritka, hogy az
Argentínában vagy Brazíliában letelepedett olasz emigránsok leszármazói Spanyolországot vagy
Portugáliát tűzik ki célpontjukként az Európai Unióba költözéskor.
Talán még jobban rávilágít a fenti problematikára azon moldáv-román kettős állampolgárok
esete, akik a román állampolgárság elnyerésével immár uniós polgárként Románia helyett
Olaszországot választják lakóhelyül.
Láthatjuk tehát, hogy nagyvonalú honosítási szabályok elfogadása az Európai Unió tagállamaiban
messze nem példa nélküli. Majd minden tagországban lefektetésre kerültek olyan jogszabályok,
amelyek más tagállamok szemében aggályosak lehetnek és ily módon feszültségforrásul
szolgálhatnak.
Nyilvánvaló, hogy a tagállamok egyhamar nem kívánják feladni az állampolgárság szabályozása
tekintetében fennálló autonómiájukat. Az állampolgárság, mint olyan, az államok függetlenségének egyik fő pillére. A tagállamok e téren fennálló hatásköreiket azonban az uniós jogrend
figyelembevételével kell, hogy gyakorolják. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, a
Bizottságnak szükséges valamilyen módon fellépnie. Az uniós fellépés elmaradása a közös
európai jogelvek de facto megtagadásaként is értelmezhető, amely rombolja az EU népei közötti
szolidaritást és a tagállamok közti nemzeti konfliktusok feloldását.

28

A Bíróság C- 424/10. és C-425/10. sz. Ziolkowski és Szeja egyesített ügyekben hozott határozata [2011].
A Bíróság C–360/90 sz. Micheletti ügyben hozott határozata [1992] ECR I–4239. A kérdéses ügyben az Európai
Bíróság azt vizsgálta, hogy az olasz és argentin kettős állampolgárságú férfi Spanyolországban szabadon létesíthet-e
vállalkozást (letelepedés) vagy sem, milyen jelentősége van a többes állampolgárságnak. A spanyol polgári
törvénykönyv értelmében csak az argentin állampolgárságnak lehetett szerepe, mert az illető utolsó lakóhelye
Argentínában volt. Ennélfogva megtagadták tőle a szabad letelepedést Spanyolországban. Az effektivitás elve
alapján Argentínával állt fenn a férfinak valódi, szoros kapcsolata, noha olasz állampolgársággal is rendelkezett.
29
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SELYE JÁNOS EGYETEM ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG
KOROM ÁGOSTON
egyetemi tanársegéd (NKE-KTK)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a kisebbségek, és főként a határon túli magyar
kisebbség érdekeinek Unióban való érvényesítésében egy sikertörténet tapasztalatairól számoljak
be Önöknek.
Nem mondunk újat, amikor arra a következtetésre jutunk, hogy az Unió és annak jogrendje –
gazdasági közösségként - nem igazán alkalmas kisebbségvédelemre. Ennek ellenére - mint ahogy
az előadásomból ki is fog derülni -, az uniós jog esetenként mégis segítséget nyújthat a kisebbségeket is hátrányosan érintő helyzetek megoldásában.
Előadásom első részében röviden felvázolom az uniós „anyagi jogot”, majd az uniós jog
tagállamokkal szemben való kikényszerítésének főbb jellegzetességeit, kidomborítva azokat a
specifikumokat, amelyek relevánsak lehetnek a kisebbségek jogérvényesítésével kapcsolatban.
Az uniós jog – lényegét tekintve - még mindig egy negatív integrációs30 folyamatot „szolgál”,
azaz az egységes belső piac fenntartására irányul, amelynek elsődlegesen a termelési tényezők
előtt álló akadályok leépítése a célja. Ehhez kapcsolódik a Maastrichti Szerződés által létrehozott
uniós polgárság intézménye, amelynek egyik vetülete politikai deklarációnak31 minősül (diplomáciai védelemhez való jog vagy szavazati jog az önkormányzati választások esetében). Fontosabbak lehetnek - témánk szempontjából - az uniós polgárság „jogtechnikai elemei”.
Az Európai Unió Bírósága állandó ítélkezési gyakorlatában az uniós polgárságot az európai
polgárok alapvető státuszává emeli, és az uniós polgársághoz sokkal több konkrét jogosultságot
kapcsol, mint ahogy az az alapító szerződések betűjéből, vagy a másodlagos uniós jogi
aktusokból következne. Ezen ítélkezési gyakorlatban nem találunk olyan jogfejlődést, amely
közvetlenül a kisebbségek jogait érintené. Ennek ellenére egyre több esetben az uniós
polgárságban bekövetkezett jogfejlődés a kisebbségek jogaira is pozitív hatással van. Az
ítélkezési gyakorlatból kitűnik, hogy a Bíróság nem kívánja a kisebbségi jogokat közvetlenül
fejleszteni.
Az uniós jog tagállamokkal szembeni „kikényszerítésének mechanizmusa” több hiányosságtól
szenved. Az eredetileg az uniós jog kikényszerítésére szolgáló kötelezettségszegési eljárás
hatékonyságának legfőbb gátja, hogy a tagállamok – főként politikai okok miatt – nem kívánják
azt egy másik tagállammal szemben alkalmazni. Ezen kívül az Európai Bizottság széles
mérlegelési jogkörrel rendelkezik annak elindítására vonatkozóan, ami a jogérvényesülés komoly
gátja lehet.
Egy tagállami jogszabály uniós joggal való összeegyeztethetetlenségének megállapítására a
másik lehetőség az egyéni jogok tagállami bíróság előtti „közvetlen” érvényesítése, szükség
esetén az előzetes döntéshozatali eljárás „segítségül hívásával”. Tény, hogy a tagállami bíróságok
tekinthetők az uniós jog „végrehajtása központi szereplőjének”, azonban nem szabad figyelmen

30

Az uniós jog gazdasági túlsúlyával, az uniós polgárságban bekövetkezett jogfejlődéssel, valamint az uniós jog
rendszertani hiányosságaival doktori értekezésemben foglalkoztam behatóan.
31
Étienne Pataut: La citoyenneté et les frontieres du droit de l`Union européenne, in RTDE, 2011/3 561-577. p.
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kívül hagyni, hogy esetenként a nemzeti bíróságok is „ellenállást tanúsíthatnak 32” az uniós jog
alkalmazásával kapcsolatban, amit adott esetben fokozhat egy ilyen jellegű jogvita politikailag
érzékeny vetülete.
További akadályt képezhet, hogy az ilyenformán történő jogérvényesítés során egyéni
jogsérelmet kell kimutatni, valamint a Bíróság gyakorlata az úgynevezett „hipotetikus jellegű”
jogviták kiszűrésével kapcsolatban a hatékony jogérvényesítés gátját képezheti.
Segíthetik viszont az egyéni jogérvényesítést az Európai Bíróság gyakorlata által kialakított
effektivitás, valamint az egyenlő elbánás elvei. Ezen elvek értelmében a jogalanyok uniós
jogrendből eredő jogosultságainak gyakorlása esetén az eljárási szabályok nem lehetnek
kedvezőtlenebbek, mint hasonló esetben a nemzeti jogrendből eredő jogosultságok érvényesítése
során alkalmazott eljárási szabályok, valamint a tagállami eljárási szabályok nem tehetik
lehetetlenné, vagy túlságosan nehézzé a jogalanyok uniós jogrendből eredő jogosultságainak
érvényesítését.
Áttérnék a konkrét esetre. Számos magyar és szlovák állampolgár szerzett Magyarországon – legtöbb esetben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – bölcsész diplomát. Ezeket a végzettségeket
Szlovákiában a hatáskörrel rendelkező hatóságok a középiskolai tanár végzettséggel egyenértékűnek ismerték el. E személyek közül többen jelentkeztek a Selye János Egyetem úgynevezett
„pedagógiai doktor”33, PaedDr posztgraduális képzésére.
Az érintettek minden gond nélkül elkezdhették doktori tanulmányaikat, majd – számos hallgató
esetében közvetlenül a diplomamunka megvédését megelőzően – a hatályos szlovák szabályozásra való hivatkozással elbocsátották őket a képzésből. Az akkor hatályos szlovák szabályozás csak
a magister34 fokozattal rendelkezők számára tette lehetővé doktori tanulmányok folytatását. Az
eset széles körű tiltakozást váltott ki, számos miniszteri szintű találkozó keretében próbáltak megoldást találni az elbocsátott hallgatók problémáira. E tárgyalások nem vezettek konkrét eredményre.
Ezt követően került sor az uniós jog „segítségül hívására”. Egy Európai Parlamenti képviselő
kérdést intézett a Bizottsághoz, vitatva az eljárás és a szlovák jogszabály uniós joggal való
összeegyeztethetőségét. Válaszában Michel Barnier, az Európai Bizottság belső piaci biztosa
kifejtette35, hogy uniós szinten a tanári szakma nincs harmonizálva36, így a képesítések elismerése az általános szabályok szerint történik. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a végzettségek
elismerésére vonatkozó szabályokat alapelv szerint abban az esetben kell alkalmazni, ha egy
32

PhD értekezésemben kifejtettem, hogy – többek között - nemzeti bíróságok uniós jog alkalmazásával kapcsolatos
ellenállása miatt alakította ki az Európai Bíróság a bírósági aktusokból eredő felelősséget.
33
E végzettség az 1990-es években Magyarországon megszüntetett egyetemi doktori képzettségének feleltethető
meg, amely a PhD fokozat megszerzésénél alacsonyabb szintű követelményeket támaszt. A végzettség megszerzése
nem feltétele a tanári szakma gyakorlásának, de a fizetésben és az előmenetelben előnyt élveznek az e
végzettséggel rendelkező személyek. Tudomásom szerint „magister” fokozatot Szlovákiában, és Csehországban
lehet szerezni.
34
Az ügy külön érdekessége, hogy a szlovák hatóságok a Magyarországon megszerzett végzettséget a szlovák
felsőoktatási intézményekben megszerzett végzettségekkel egyenértékűnek ismerték el.
35
E-010662/2011
36
Meg kell említeni, hogy másodlagos jogi aktusok hiányában a végzettségek elismerése valóban elveszíti
automatikus vagy félig automatikus jellegét, azonban azok hiányában – vagy esetenként azok ellenére is - az alapító
szerződések rendelkezéseit minden esetben figyelembe kell venni.
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tagállam egy bizonyos végzettséghez köti egy konkrét szakma gyakorlását. A Bizottság nem volt
képes megítélni, hogy a szóban forgó esetben szakmai37, vagy akadémiai elismerésről volt-e szó,
ezért sem állapította meg, hogy a sérelmezett intézkedés sérti az uniós jogot.
Az Európai Bíróság gyakorlata, de akár fogalmazhatunk úgy is, hogy az „élet” azonban
kialakította azokat az elveket, amelyek ilyen esetekben – is - megkönnyíthetik a szabad mozgás
gyakorlását. A Bíróság38 Angonese ügyben hozott ítéletében egy olyan olasz (Dél-Tirol)
rendelkezés uniós joggal való összeegyeztethetőségét vizsgálta, amelynek értelmében bizonyos
állások csak a tartományokban megszerezhető nyelvvizsgák birtokában tölthetőek be.39
A Bíróság az ítéletben40 megállapította, hogy sértené az uniós jogot, amennyiben magánszervezetek – élve jogi autonómiájukkal41 – akadályokat gördíthetnének a személyek szabad
mozgása elé. A Bíróság felhívta a figyelmet42, hogy azok a személyek, akik nem tartózkodtak
ebben a tartományban, nem tudnák betölteni a szóban forgó állásokat. Egy ilyen nemzeti
rendelkezés a más tagállamok állampolgárait rosszabb helyzetbe hozza, és ezt az okfejtést az sem
cáfolja, hogy a kérdéses rendelkezés adott esetben a saját állampolgárokra is vonatkozhat.43
A Bíróság Dreessen44 ügyben hozott ítéletének alapügyében az érintett Németországban az
építészmérnöki szakma gyakorlásához szükséges végzettséget szerzett. A 85/384 irányelv
értelmében a belga építészkamara visszautasította felvételi kérelmét azzal az indokkal, hogy a
szóban forgó személy végzettsége nem szerepel a 85/384 irányelv, az építészmérnöki végzettségek automatikus elismerését biztosító listáján.45 A Bíróság hangsúlyozta46, hogy ilyen esetekre
is alkalmazható a Vlassopoulou ügyben megfogalmazott gyakorlat, miszerint ha uniós polgárok
egy tagállam hatóságához egy szakma gyakorlására vonatkozó kérelmet nyújtanak be, akkor a
hatóságoknak a kérelmező összes végzettségét és szakmai tapasztalatát figyelembe kell venniük.
A Bíróság szerint ez az elv az alapító szerződések által elismert alapszabadságok részét képezi,
ezért egy irányelv hatályba léptetése nem csökkentheti ezen elvek alkalmazhatóságát47.
A Kraus ügyben48 hozott ítéletében a Bíróság lényegében egy más tagállamban megszerzett
posztgraduális végzettség által tanúsított cím viselésére vonatkozó előzetes hatósági engedélye37

Egyet kell érteni a Bizottság azon álláspontjával, miszerint jelen esetben nem beszélhetünk szakmai elismerésről,
ugyanis a pedagógiai doktori végzettség nem feltétele Szlovákiában a tanári szakma gyakorlásának.
38
Európai Unió Bírósága, C-281/98
39
Álláspontom szerint ezen ítélet nem tekinthető tisztán a négy szabadsággal összefüggésbe hozható területnek,
inkább az uniós polgárság előfutáraként tarthatjuk számon.
40
C-281/98, 32 és 36. pontok
41
Természetesen a magánszemélyek egymás közötti aktusai is lehetnek ellentétesek az uniós joggal.
42
Bíróság C-281/98, 39. pont
43
Pontosan ez az a megállapítás, amely az uniós polgárság – a Maastrichti Szerződést követő – bevezetését
követően tipikusan az uniós polgárság egyik jogtechnikai elemeként „funkcionál” és nem a gazdasági
alapszabadságok részeként.
44
Bíróság, C-31/00
45
Az irányelv csak a listájában felsorolt intézmények és képzések keretein belül tette lehetővé a szakma
gyakorlását.
46
Bíróság, C-31/00, 25. pont
47
Azaz egy más tagállamban megszerzett végzettség számításba vételére vonatkozó kötelezettséget nem csökkenti,
hogy az adott területre vonatkozóan nem alkottak irányelvet, de még az irányelvek szabad mozgást esetlegesen
korlátozó rendelkezéseit sem kell figyelembe venni, ha az korlátozza az alapító szerződések célkitűzéseit.
48
Bíróság C-19/92
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zési rendszer uniós joggal való összeegyeztethetőségét vizsgálta. A Bíróság49 többek között
megállapította, hogy amennyiben egy „posztgraduális” végzettség nem előfeltétele egy szakma
munkavállalóként vagy szabadfoglalkozásúként történő gyakorlásához, attól függetlenül az
érintett érvelhet azzal, hogy ezen végzettség megszerzése előnyt jelent a munkaerőpiacon. Egy
hasonló kiegészítő végzettséggel az érintettek bizonyíthatják egy adott állás betöltéséhez
szükséges alkalmasságukat, így előnyben vannak azokkal szemben, akik nem rendelkeznek
hasonló kiegészítő képzettséggel.
A Bíróság azt is megállapította, hogy a „kiegészítő posztgraduális képzések” akadémiai előrejutás szempontjából is előnyt jelenthetnek, esetenként gyorsabb szakmai előremenetelt tesznek
lehetővé.50 Az ítéletből az is kitűnik,51 hogy az uniós jog alkalmazási körébe való tartozást nem
akadályozza meg az, hogy az adott helyzetre nem vonatkozik semmilyen specifikus irányelv. A
Bíróság kifejtette,52 hogy bármely nemzeti rendelkezés, amely kevésbé vonzóvá teszi a személyek szabad mozgását, ellentétes az uniós joggal, kivéve, ha az adott rendelkezés közérdekkel
igazolható, a rendelkezés adekvát, illetve megfelel az arányosság elvének.
Az Európai Parlamenti képviselő – az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának felhasználásával
– új kérdést intézett a Bizottsághoz.53 A képviselő újból felhívta a figyelmet, hogy az érintettek54
végzettségét a szlovák hatóságok – különösebb problémák nélkül – a szlovák végzettséggel
egyenértékűnek ismerték el.55A szlovák szabályozás alapján56 a PaedDr képzésből57 az
érintetteket csak azért zárták ki, mert alapdiplomájukat nem Szlovákiában szerezték.
A képviselő alátámasztotta beadványát a Bíróság Kraus ügyben hozott ítéletével is, miszerint, ha
egy képzettség megszerzése – az adott tagállam szabályozása alapján – nem elengedhetetlen
feltétele egy szakma gyakorlásának, az uniós jog hatálya - többek között - azért állapítható meg,
mert a kiegészítő képzések gyorsabb előmenetelt jelenthetnek, az érintett ennek birtokában
nagyobb eséllyel pályázhat egy bizonyos állás betöltésére, esetlegesen magasabb fizetést tesznek
lehetővé.
A Képviselő hivatkozott még a Bíróság Agonesse ügyben hozott ítéletében megfogalmazott
megállapítására, miszerint ha egy szabályozás – bármilyen mérlegelési lehetőség megadása
nélkül – egy bizonyos állás betöltését kizárólag a területén megszerzett képesítéshez köt, felveti a
munkavállalással összefüggésben az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetést.

49

Bíróság C-19/92, 18. pont
Bíróság C-19/92, 21. pont
51
Bíróság C-19/92, 22. pont
52
Bíróság C-19/92, 32. pont
53
E-001619/2012
54
Magyarországon megszerzett végzettséget, az esetek túlnyomó többségében.
55
Tudomásom szerint számos Magyarországon, a tanári szakma gyakorlásához szükséges végzettséget szerző
személy – szlovák állampolgárságú - dolgozik Szlovákiában tanárként, de jelentős a magyar állampolgársággal és
végzettséggel rendelkező Szlovákiában tanárként dolgozó személyek száma is.
56
Amely csak a szlovák és cseh Magister képzettséggel rendelkezők számára tartja fenn a lehetőséget.
57
Amely a megszűnt magyar Dr. univ. képesítéshez hasonlítható, azaz magasabb az alapdiplománál, tudományos
jellegű végzettséget ad, de a Ph.D. fokozat megszerzéséhez szükséges szintet nem éri el.
50
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Az Európai Unió Bizottságának nevében ezúttal az oktatási biztos58 adott választ59, amelyben
kifejtette, hogy – annak ellenére, hogy az oktatás megszervezése a tagállamok hatáskörébe
tartozik – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke értelmében az oktatáshoz
való hozzáféréssel kapcsolatos kérdések az alapító szerződések hatáskörébe60 tartoznak.61 A
Bizottság válaszában kifejtette, hogy az alapító szerződésekkel nem lenne ellentétes, hogy
bizonyos képzési formákra való jelentkezést megelőzően az egyetemek kérik a más tagállamban
szerzett diplomával rendelkezőktől a végzettségük előzetes akadémiai eljárásban való elismerését, ugyanakkor a Bizottság szerint is ellentétes az uniós joggal az összes olyan jelentkező
általános kizárása, akik nem rendelkeznek egy bizonyos nemzeti diplomával.
A Bizottság – válaszát kiegészítve - leszögezi, hogy ha egy adott tagállam a saját állampolgárát
bünteti azért, mert az úgy döntött, hogy egy más tagállam területén szerez végzettséget, az
ellentétes lehet az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUSz.) 21. cikkével62.
Ugyanakkor a Bizottság szerint, amennyiben az érintett egy más tagállam állampolgára, úgy egy
ilyen jellegű kizárás az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint tiltott diszkriminációnak minősülhet. A Bizottság felvette a kapcsolatot a szlovák hatóságokkal, amelynek eredményeképpen 2012 decemberében a szabályozásból kikerült az a kitétel, miszerint doktori képzést csak
magister végzettség birtokában lehet folytatni.
Felmerül a kérdés, lehet-e „politikai jellegű ellenállásnak” tekinteni a Bizottság első, uniós joggal
kapcsolatban nem igazán helytálló válaszát? Elképzelhető, hogy a belső piaci biztos környezetében dolgozó szakemberek nem ismerik behatóan a végzettségek elismerésére vonatkozó Bírósági gyakorlatot, vagy nincsenek felkészülve arra, hogy egy Európai Parlamenti Képviselő
politika helyett az uniós jogra helyezi a hangsúlyt. Mindenesetre e példa alapján nem következtethetünk teljes bizonyossággal arra, hogy politikai okok miatt a Bizottság felülírta az uniós
jog alkalmazását.
Nyújthat-e megoldást a Bíróság gyakorlatának „indirekt” felhasználása, és az esetjogra való
hivatkozás más, a határon túli magyar és más kisebbségek esetében, ha azokat hátrányosan érint
egy tagállami szabályozás? Elégséges-e a Bíróság gyakorlatára való hivatkozás ilyen esetekben?
Az esetek túlnyomó többségében biztosan nem. Az uniós jogtól továbbra is idegenek maradnak
azok a területek, amelyek szükségesek egy aktív kisebbségvédelemhez. Az uniós polgárság
rendelkezései, de más, például a versenyjogi alapon létrehozott „faji irányelv” is alkalmas lehet
kisebbségi jogok – indirekt módon való – elősegítésére.
Ehhez segítséget nyújthatnak Európai Parlamenti Képviselők –Bíróság gyakorlatával alátámasztott – beadványai is. A Bizottság – tapasztalataink legalábbis erre utalnak – kerülni kívánja, hogy
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kisebbségekkel kapcsolatos tagállami rendelkezések uniós joggal való összeegyeztethetőségével
kapcsolatban állást foglaljon.
A Bizottság kötelezettségszegési eljárások indításával kapcsolatos diszkrecionális jogköre
azonban nem korlátlan. Jog által összetartott közösség esetén az alapító szerződések őre nem
teheti meg, hogy ne alkalmazza konzisztens módon az uniós jogot, vagy az uniós jog
alkalmazásával kapcsolatban pontatlan kijelentéseket tegyen.
Ha elfogadjuk azt a becslést, miszerint az Unió népességének 10%-a tartozik valamilyen etnikai
kisebbséghez, egy olyan gyakorlat elterjedése, hogy a Bizottság – az alapító szerződések őreként
- nem tenne meg mindent - vagy akadályozná - az uniós jog érvényesülését abban az esetben, ha
az uniós jog rendelkezései egy tagállam kisebbségeinek igényeit is elősegítik - elkerülhetetlenül a
jog által összetartott közösség felbomlását okozhatná. Ezért joggal bízhatunk abban, hogy az
uniós jog a kisebbségi jogok érvényesülésének is fontos „támasza” lehet.
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NÉVHASZNÁLAT ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG
KOROM ÁGOSTON
egyetemi tanársegéd (NKE-KTK)
ÉS
MÉSZÁROS ANIKÓ

PhD hallgató (Andrássy Egyetem)
Az Európai Unió Bizottsága még 2011-ben javasolta, hogy 2013-at nyilvánítsák „A polgárok
európai évének”. A 20 éve létrehozott uniós polgárság intézménye számos előnyt, jogosultságot
biztosít az Unió polgárai számára. Az uniós polgárság által biztosított jogosultságok folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak. 2013-ban az Európai Bizottság és a többi uniós intézmény is
azon lesz, hogy megfelelően kommunikálja az uniós polgárság adta lehetőségeket a polgárok
felé, és a tapasztalt, még meglévő szabad mozgást gátló „akadályokra” megoldást találjanak.
Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért és az uniós polgárságért
felelős uniós biztos szerint a polgárok európai éve során: "Alkalmunk nyílik majd felhívni az
emberek figyelmét mindarra, amit az Európai Unió képes tenni minden egyes polgáráért.” 63 Az
Európai Bizottság konzultációra hívta az EU polgárait a fennálló akadályok megismerése és
orvoslása érdekében. 2013 arra szolgál majd, hogy megvizsgálhassuk a felmerült nehézségeket és
az Európai Unió Bírósága ítéleteinek64 figyelembe vételével fejlesszük tovább az uniós polgárság
adta jogokat.
Anyakönyvi okmányokkal kapcsolatos jogfejlődés
Az Európai Unió Bírósága által az uniós polgársággal kapcsolatos jogfejlesztés keretében egyre
fontosabb szerep jutott a névviseléshez fűződő jogoknak65. A Bíróság Garcia Avello ügyben
hozott ítéletének következményeként66 jelentős jogfejlődés következett be a két tagállam
állampolgárságával rendelkező személyek esetében a névviselés területén.67
A névviselés és az uniós polgárság összefüggésében a következő fontos ítéletként68 a Lukas
Pawel-ügyet tartjuk számon69 A jogfejlődés eredményeként – bizonyos korlátozásokkal – a
mindössze egy tagállam állampolgárságával rendelkező uniós polgárok számára is lehetővé vált,
hogy névviseléssel kapcsolatban hivatkozzanak az uniós polgárság rendelkezéseire.
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Az alapügyben érintett, Litvániában született, lengyel kisebbséghez tartozó litván állampolgár
kérelmezte, hogy az anyakönyvi nyilvántartásban nevét a lengyel helyesírás szabályai szerint
írják át. A litván állampolgár, miután egy ideig Lengyelországban élt és egy lengyel
állampolgárral házasságot kötött, házastársával közösen kérte, hogy a litván hatóságok írják át a
házassági anyakönyvi kivonatban a házastárs lengyel nevét a lengyel helyesírás szerinti alakba.70
Az alapügyben felmerült egyik kérdés lényegében annak megválaszolására irányult, hogy
ellentétes-e az uniós joggal egy olyan nemzeti szabályozás, amelynek értelmében egy adott
tagállam által kiállított okmányokban a személyek neveit kizárólag a nemzeti írásmód szabályi
szerint lehet használni, valamint a személyek nevét átírni.
Az Európai Unió Bírósága először az úgynevezett faji irányelvvel71 kapcsolatban vizsgálta meg e
kérdés eldöntését. A Bíróság álláspontja szerint72 – tekintettel az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 21. cikkében biztosított egyenlőség elvére, amely által e szabály az általános
jogelvek szintjére emelkedett – a faji irányelv hatályát nem lehet megszorítóan értelmezni. Ezzel
együtt az Európai Bíróság kifejtette,73 hogy a szóban forgó irányelv hatályát nem lehet úgy
értelmezni, hogy az kiterjed az utónevek és családnevek anyakönyvi okmányokban való átírására.
Ezt követően a Bíróság megvizsgálta a kérdéses szabályozás uniós polgársággal való összeegyeztethetőségét. Az Európai Unió Bírósága megállapította,74 hogy az uniós polgárság
rendelkezései megkövetelik az anyakönyvi okmányok módosításának vizsgálását az
állampolgárság szerinti megkülönböztetés tekintetében. A tagállamokra vonatkozó ezen kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha egy nemzeti rendelkezés alkalmas a saját állampolgár
szabad mozgás gyakorlásától való eltántorítására, vagy akkor, ha a tagállami rendelkezés
közvetlenül érinti a szabad mozgás jogát. Az Európai Unió Bírósága azonban hangsúlyozta, hogy
a litván hatóságok valamennyi okmányban egyformán írták a litván állampolgár nevét, így nem
állhat fenn a szabad mozgás korlátozásának lehetősége, ezért az alapügyhöz hasonló helyzetben
nem áll fenn a szabad mozgástól való eltántoríthatóság veszélye.
Ezért az olyan nemzeti szabályozás nem ellentétes az uniós joggal, amely megtagadja a
születéskor bejegyzett nevének házasság miatt kérelmezett módosítását abban az esetben, ha az
adott nevet születéskor is így jegyezték be. A Bíróság elismeri, hogy a tagállamok védhetik
nemzeti identitásukat, amelynek a nyelv védelme részét képezi.75 Az Európai Bíróság
ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet,76 hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. cikke
biztosítja a személyek alapvető identitásának védelmét. A Bíróság figyelembe vette azt a tényt,
hogy a lengyel és litván okmányokba történő külön írásmód szerinti névbejegyzés legalább
részben tudatos döntés eredménye, azonban nem kizárt, hogy ebből bizonyos hátrányuk
keletkezne. Az Európai Bíróság szerint ahhoz, hogy az uniós polgársággal ellentétes legyen egy
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anyakönyvbe történő névírás, ahhoz az érintett személyeknek jelentős adminisztratív, szakmai,
vagy magánjellegű hátrányt kell okoznia.77
Vélhetően az Európai Unió Bírósága ezen „megszorító álláspontját” az is indokolhatja, hogy a
taláros testület nem kíván az uniós polgárság rendelkezéseinek olyan értelmezést adni, amely
„direkt módon” védené a tagállamokkal szemben az etnikai kisebbségekhez tartozók jogosultságait. Azonban joggal feltételezhetjük, hogy a csak egy tagállam állampolgárságával rendelkező
személyek anyakönyvi okmányokkal kapcsolatos jogvitáinak döntő többsége a nemzeti kisebbségek soraiból fog kikerülni.

Uniós polgárság és anyakönyvi nyelvhasználat magyar-szlovák viszonyban
Egy európai parlamenti képviselő a fent bemutatott ítéletre hivatkozva kérdést intézett az Európai
Unió Bizottságához.78 A kérdésben a képviselő – többek között - felhívta a figyelmet, hogy az
akkor hatályban lévő szlovák szabályozás79 nem tette lehetővé, hogy – többek között a halotti
anyakönyvi kivonatokon – az elhunyt hozzátartozók neveit az eredeti kisebbségi nyelv helyesírási
szabályai szerint szerepeltessék, illetve a szabályozás értelmében azokat a keresztneveket,
amelyeknek szlovák megfelelőjük van, a szlovák helyesírás szabályai szerint kellett írni.
A képviselő beadványában elismerte, hogy az Unió tiszteletben tartja a tagállamok nyelvi
sokszínűségét80 és nemzeti identitását,81 valamint az Európai Unió Bírósága állandó gyakorlatának értelmében82 a tagállamok hivatalos nyelvének védelme – bizonyos megszorításokkal –
közérdeknek minősül. A képviselő hivatkozott a Bíróság Pawel83 ügyben hozott ítéletében
megfogalmazott elvekre, miszerint annak ellenére, hogy az anyakönyvekben a nevek írásával
kapcsolatos kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak, ez utóbbiak kötelesek figyelembe
venni az uniós jogot abban az esetben, ha e rendelkezéseik sérthetik a minden uniós polgárt
megillető szabad mozgás jogát. A képviselő a Bíróság által kialakított elvekkel érvelt, miszerint
egy anyakönyvezéssel kapcsolatos nemzeti rendelkezés abban az esetben sértheti az uniós jogot,
ha a személyek szabad mozgásában jelentős adminisztratív, személyes, vagy szakmai hátrányt
okozhat. Az Európai Parlamenti képviselő szerint az ilyen hátrány jelentősége fennállhat az uniós
polgárság által biztosított szabad mozgás gyakorlásában, amennyiben a kisebbséghez tartozó
személyek felmenőivel kapcsolatban, a szabályozásból következő eltérő írásmód következtében,84 megnehezedik az elhunyt hozzátartozókkal kapcsolatos szerzői jogi, öröklési jogi
jogosultságok más tagállamokban való érvényesítésének lehetősége.
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Fontos hangsúlyozni, hogy a beadvány nem a klasszikus értelemben vett kisebbségi, vagy az
emberi méltósághoz kapcsolható jogosultságokra helyezte a hangsúlyt, hanem az uniós
polgársággal kapcsolatos esetleges jogsértésekre hivatkozva próbált a gyakorlat ellen érvelni.
Ebben a helyzetben az Európai Unió Bizottsága – folytatva eddigi gyakorlatát, részben a
konfliktusok kerülése, talán a status quo megőrzése érdekében is – válaszában el kívánja kerülni
az uniós polgárság indirekt módon kisebbségvédelmi célokra való felhasználását. Mint azt a
további fejezetekben is kifejtettük, az Európai Unió Bizottsága ugyan diszkrecionális jogkörrel
rendelkezik a kötelezettségszegési eljárás indítására vonatkozólag, ennek ellenére – mivel az
európai integrációt, és az Uniót is alapvetően a jog tartja össze, és az uniós jog értelmezésének
monopóliumával az Európai Unió Bírósága rendelkezik – a Bizottságnak valószínűleg nehézséget
okoz az ilyen indíttatású, de az uniós jogot tekintve megalapozott kérdések elhárítása. Az Európai
Unió Bizottságának alapjogi biztosa85 válaszában kifejtette – a határidőt majdnem egy hónappal
túllépve –, hogy a Bizottság fontosnak tartja és elismeri, hogy az uniós jogrend rendelkezései
védjék a szabad mozgás, és tartózkodás jogával élő uniós polgárokat, abból a szempontból, hogy
azok ne kerüljenek hátrányos helyzetbe amiatt, hogy nevük nem azonos formában van bejegyezve.
A Bizottság álláspontja szerint azonban a szóban forgó szlovák szabályozást úgy módosították,
hogy86 a szlovák hatóságok kérésre a más nemzetiségűek számára az anyakönyvi kivonatot úgy
állítják ki, hogy azon a név az érintett anyanyelvén szerepeljen. Erre a tényre hivatkozva az
Európai Bizottság úgy ítélte, hogy a módosított törvény nem valósította meg a képviselő által
hivatkozott uniós jog sérelmét. A Bizottság87 álláspontja több szempontból is kritizálható. A
képviselő beadványában nem a kérelmet benyújtó, más nemzetiséghez tartozó személyek
számára kiállított anyakönyvi kivonatok helyesírási, és az adott kisebbség írásmód-szabályai
szerint készült iratok megtagadását kifogásolta.
A képviselő által benyújtott kérdésből az tűnik ki, hogy az uniós jog megsértését az olyan
helyzetek okozhatják, amikor egy nemzetiséghez tartozó személy okmányai kisebbségi nyelvhasználat, és e nyelv helyesírási szabályai szerint vannak kiállítva, míg a vonatkozó szabályozás
alapján az elhunyt nagyszülők halotti anyakönyvi kivonatát csak az államnyelv szabályai szerint
lehet kiadni. Így az érintettek számára nehézzé válik a nagyszülővel kapcsolatos jogosultságok
más tagállamban történő érvényesítése. Az az eshetőség, amely az Európai Bizottság válaszából
kitűnik, nem is biztos, hogy sértené az uniós jogot. Itt arra gondolunk, ha egy tagállamban a
hivatalos nyelv használatának, és helyesírási szabályainak megfelelően állítanák ki az anyakönyvi
okmányokat, az a helyzet nem is lenne ellentétes az uniós joggal. Ha a nemzeti kisebbségek tagjai
részére egységesen az adott tagállam hivatalos nyelve szerint állítják ki az anyakönyvi
okmányokat, úgy - a Pawel-ügyben megfogalmazottak szerint – nem valósulhatnak meg a más
tagállamokban való tartózkodás során jelentős személyes, vagy szakmai hátrányok.
Fennáll még a képviselő által hivatkozott eset, amely szerint az elhunyt hozzátartozók nevét csak
az adott tagállam hivatalos nyelvének helyesírási szabályai és írásmódja szerint állítják ki, és az
érintettek hátrányt szenvedhetnek, emiatt más tagállamokban megnehezedhet az elhunyt
hozzátartozókhoz kapcsolódó jogosultságok, mint az örökléshez fűződő jogok érvényesítése.
Egységes szabályozás esetében ugyanis nem állhat fenn a Pawel-ügyben megállapított uniós
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jogsérelem lehetősége. Fontos felhívni a figyelmet, hogy e megállapítás kettős állampolgárok
esetében nem áll fenn. A Bizottság válaszában ugyan elismerte az Európai Unió Bírósága által
kialakított elveket, de ebben a válaszában nem vett tudomást az elhunyt hozzátartozókhoz
kapcsolódó jogosultságokról. A szlovák hatóságok a szabályozás módosítása ellenére is folytatják
a sérelmezett gyakorlatot az elhunyt hozzátartozók halotti anyakönyvi kivonatának kiállításával
kapcsolatban. Olyan esetben is az államnyelv kritériumainak megfelelően állítják ki az anyakönyvi kivonatot, ha például valamely szülő kérte nevének a kisebbségi nyelvhasználat szabályai
szerinti módosítását, de gyermekének születése idején az még a szlovák nyelv szabályai szerint
volt anyakönyvezve. Ebben az utóbbi esetben a gyermek születési anyakönyvi kivonatán a szülő
nevének módosított változatban történő írását a hatóságok nem gyakorolják.
A Bizottság E-007049/2012 kérdésre adott válaszában – az anyakönyvek kiállításával kapcsolatban – kifejtette, hogy „a Bizottságnak nem áll módjában annak értékelése, hogy a kibocsátás
jelentős hátránynak minősül-e”. A Bizottság hivatkozott az Európai Unió Bíróságának ítélkezési
gyakorlatára, miszerint az „illetékes nemzeti bíróság feladata a hátrány súlyosságának értékelése,
az adott eset egyedi körülményeinek figyelembe vételével”. Álláspontunk szerint, ha az Európai
Bizottsághoz – az Eljárási Szabályzat 117. cikk értelmében – egy Európai parlamenti képviselő
kérdést tesz fel egyes tagállami rendelkezések uniós joggal való összeegyezethetőségével
kapcsolatban – akkor nem vonatkoznak rá az előzetes döntéshozatali eljárás „kötöttségei”, többek
között, hogy az Európai Unió Bíróságának csak valós jogvita esetén van hatásköre. Ugyanis a
Bíróság – az előzetes döntéshozatali eljárás keretei között - nincs felhatalmazva közvetlenül az
egyes tagállami rendelkezések uniós joggal való összeegyeztethetetlenségének megállapítására.
A Bizottság válasza alapján felmerül a kérdés, hogy vajon politikai, vagy jogi indokok alapján
nem áll módjában annak értékelése, hogy jelentős hátránynak minősül-e a hozzátartozók neve
eredeti kisebbségi nyelven történő kibocsátásának megtagadása?
A Bizottság az - üggyel kapcsolatos további beadványokra adott válaszában is elismerte, hogy az
anyakönyvek kiállításának elmulasztása abban az esetben sértheti az uniós polgárság
rendelkezéseit, ha az az érintettek számára „jelentős adminisztratív, szakmai, vagy magánjellegű
hátrányt okoz”. A Bizottság ez alkalommal is azzal érvelt, hogy a Bíróság ítéletében
hangsúlyozta, hogy az elismert szabadságjogok korlátozását jelentő hátrányok fennállását, a
korlátozások objektív indokait, és arányosságát a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság feladata
értékelni. A Bizottság hozzátette,88hogy e feladat értékelésére a nemzeti bíróság különösen
alkalmas.
Ebben a vonatkozásban mindenképpen kritizálható a Bizottság álláspontja. Ha a Bizottság
politikai okok miatt, esetlegesen egy tagállam elleni – közvetett – szankcióként nem kívánja az
uniós jogrendből eredő jogosultságok érvényesülését előmozdítani, azzal a jog által összetartott
közösség fennállását súlyosan veszélyeztető „precedenst” teremtene. Továbbá az Európai Unió
Bizottságának kötelezettségszegési eljárás megindítására vonatkozó diszkrecionális jogköréből
semmi esetre nem következik az, hogy az Európai Parlamentben feltett kérdéseket ne kellene az
uniós jog szempontjából helytállóan megválaszolni. Az Európai Parlamenti Képviselők által
feltett – jogias jellegű - kérdések tekintetében –is - figyelembe kell venni, hogy helytálló választ
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A Bizottság ezen megállapítása aligha lehet vitatható, azonban a Bizottság is hozzáférhet ezen adatokhoz és
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követel meg a Parlament által gyakorolt demokratikus kontroll, valamint az uniós jog
végrehajtásának, és annak koherenciájának megőrzésének szükségessége is.
Ha a Bizottság válasza mentes minden politikai indíttatástól, abban az esetben nem tölti be az
alapító szerződések által ráruházott „szerződések őre” szerepet. A Bizottságot nem kötik az
előzetes döntéshozatali eljárás kötöttségei, közvetlenül fordulhat, és minden szükséges
információt megkérhet – hasonló esetekben – az érintett tagállam kormányától. Ha a Bizottság
vizsgálja egy szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetőségét, akkor nem kell megvárnia,
hogy a gyakorlatban bárkit jogsérelem érjen. Másként fogalmazva, a tagállam nem igazolhatja
azzal egy szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetőségét, hogy egy jogszabályt a
gyakorlatban nem alkalmaznak, így nem okozhatott egyéni jogsérelmet.
A kérdéses szabályozás pedig azon kisebbségi személyek számára - akik a kisebbségi helyesírás
és írásmód szerint megváltoztatták nevüket - nem teszi lehetővé, hogy elhunyt hozzátartozóik
okmányait a kisebbségi nyelven állítsák ki. Ebben az esetben pedig az érintettek más tagállamban
nem tudják igazolni a család egységét, ami elkerülhetetlenül hátrányokat okozhat. A kérdéses
szabályozás így egyértelműen hiányosságokat vet fel az uniós jognak való megfelelés
tekintetében. Arról sem szabad elfeledkezni, hogy ilyen esetben a más tagállamban tartózkodó
személyek számára nehézséget jelent a szlovák bíróságokhoz fordulni, és ott igazolni, hogy az
okmányok kiadásának megtagadása milyen jellegű károkat okoz – egy más tagállam területén -,
illetve arányos-e az érdeksérelem.
Az uniós polgárságból eredő jogosultságok fejlesztése csak abban az esetben érheti el annak
célkitűzéseit, a szabad mozgás előli akadályok valós leépítését, ha az uniós intézmények valóban
konzisztens módon, részrehajlásmentesen alkalmazzák azt. Csak ebben az esetben alapozható
ezen intézményre az európai identitás fejlesztése, és kialakítása. Ellenkező esetben e célkitűzés
könnyen visszájára fordulhat.
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AZ UNIÓS JOG A KÉTOLDALÚ TÁRGYALÁSOKBAN
PÁKOZDI CSABA
főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Köszönöm szépen, a téma, amelyet a szervezőktől kaptam, az állampolgársági jog általános
kérdései, illetve a szlovák-magyar tárgyalások kapcsán került előtérbe. A múlt évben
megkezdődött kétoldalú magyar-szlovák tárgyalások témája éppen az állampolgársági jog
nemzetközi jogi vonatkozásai voltak, ahol azon kérdések nagy része felmerült, amelyekről itt ma
szó volt.
Az említett, első magyar-szlovák kétoldalú szekértői találkozó félnapos időtartamban zajlott, a
következőkben megpróbálom összefoglalni az ott felmerült kérdéseket, ennek során láthatóvá
válik, hogy milyen kapcsolatban áll az állampolgársági jog elmélete a gyakorlattal.
Amikor állampolgársági jogról beszélünk, illetve arról, hogy a magyar állampolgárság jelenlegi
szabályozása milyen viszonyban van a nemzetközi joggal, illetve milyen viszonyban van a
szlovák állampolgársági szabályozás a nemzetközi joggal, valamint a kettő vagy a három
egymással, vissza kell tekintenünk a 2000-es évek időszakára. A magyar állampolgársági törvény
megváltoztatásának egyik indoka ugyanis az volt, hogy a döntéshozók és a határon túli
magyarság részéről igény mutatkozott a magyar állammal való szorosabb kapcsolat
megteremtésére. (Akár az állampolgárság, akár más, hivatalos jellegű, intézményesített forma
által.)
Az említett, szorosabb kapcsolat kialakításának első eszköze a kedvezménytörvény (más néven
„státustörvény”) volt. Ha még emlékszünk rá, a 2000-es évek elején ugyan felmerült az
állampolgárság könnyített megszerzésének gondolata, ám 2001-ben a jogalkotó – elsősorban a
szülőföldön maradás ösztönzése érdekében – a megoldást a kedvezménytörvény logikájában
látta.89 Magyarország tehát nem állampolgárságot adott, hanem létrejött egy addig még nem
ismert támogatási forma, amelyhez a magyar nemzethez való tartozást igazoló igazolvány társul,
(kivéve az ún. „hozzátartozói igazolványt”) a Magyar Igazolvány. Az igazolvány kiadásának
feltétele a magyar nemzetiség igazolása. Az állampolgársági kérdések megvitatásakor mindez
nagy fontossággal bír majd, ugyanis a státustörvény logikája azon alapult, hogy azok a magukat
magyarnak valló, magyar nemzetiségű, személyeket részesítette speciális kedvezményekben, akik
a szomszédos államokban éltek és természetszerűen nem voltak magyar állampolgárok. A
törvény alapján tehát azok a nem magyar állampolgárok, akik magukat a magyar nemzethez
tartozónak vallják, a magyar kulturális nemzet részei. Tehát azokat, akik státusigazolványt, vagy
másképpen Magyar Igazolványt kaptak, a magyar állam kulturálisan, vagy ha úgy tetszik
etnikailag a magyar nemzet, a kulturális magyar nemzethez tartozónak tekinti. (Természetesen
azokat is, akik nem igényelték.) Az erről szóló igazolvány pedig különféle kedvezményre
jogosította és jogosítja ma is őket Magyarországon, és egyes esetekben a határokon kívül is.
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Történt mindez abban a korszakban vagy abban a periódusban, amikor a magyar állampolgársági
jog nem tette lehetővé azt, hogy valaki letelepedés nélkül szerezzen magyar állampolgárságot.90
Témánk szempontjából a legfontosabb a letelepedéshez, vagy az állandó lakhelyhez való
kötöttség. Mindez egy csapásra megváltozott, amikor 2010-ben a választásokat követően összeült
az Országgyűlés, - lényeges megjegyezni, hogy még ebben az időpontban nem alakult meg az új
kormány - mindössze 5 ellenszavazattal elfogadta az állampolgársági törvény módosítását. A
törvény néhány mondatos változtatása ugyanakkor annál nagyobb horderejű, ugyanis ettől kezdve
az állampolgárság letelepedés nélküli megszerzésére is lehetőség nyílik. A törvénymódosítás
mögött ugyanakkor sokkal több van, mert itt a magyar jogalkotó láthatólag túllépett az etnikai
elven és túllépett a nemzetet kizárólag kulturális értelemben értelmező szemléletmódon is. A
jogalkotás folyamatát kívülről tekintve ebben az időszakban még nem volt világos hogy mi lesz a
következő lépés, de erre sem kellet sokat várni. Az új Alaptörvény rendelkezéseit elemezve
megállapítható, hogy a egyfajta állampolgársági vagy nemzetfogalmi paradigmaváltás is zajlik a
háttérben, ami azt jelenti, hogy a jogalkotó általi felfogásban a magyar nemzet most már nem
kifejezetten csak kulturális, hanem most már politikai nemzet is „kezd lenni”, feltéve, ha ideális
esetben a jogosultak közül mindenki, aki szeretné, megszerezhetné a magyar állampolgárságot.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a magyar nemzetfogalom ismét lehet politikai, hasonlóan
ahhoz a helyzethez, ahogyan az a kiegyezést követően az első világháborúig fennállt. 91 A jelen
előadás keretei között nincs lehetőség bővebben kifejteni a politikai nemzetfelfogásnak a
nemzetiségi integrációra kifejtett hatását, amelynek elsősorban szociológiai hatásai vannak. A
lényeget tekintve látnunk kell, hogy a mai állampolgársági jog, illetve a mai alkotmány-, vagy
Alaptörvény-felfogás a politikai nemzet eszméjének a jog szintjén való megjelenése felé mutat,
mindez fontos eleme volt az állampolgársági tárgyalásoknak.
Az első pont, amelyet előadásomban érinteni kívántam, a hatályos törvényi szabályozás volt. A
következő részben a gyakorlat rövid áttekintésére vállalkozom. Nos, a 2010. évi
törvénymódosítást követően kialakult gyakorlat szerint, amint mindenki tudja és mindenki látja,
azok, akik magyar felmenővel rendelkeznek és beszélnek magyarul, az etnikai elv alkalmazása
nélkül, - akár nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül is - lehetnek magyar állampolgárok. A
2010. évi törvénymódosítást követően, de még az ugyanebben az időszakban tartott szlovák
választások előtt meg is jelent a szlovák ellenreakció, amely a szlovák állampolgársági törvényt
módosította, még pedig úgy, hogy amennyiben valaki felveszi más állam állampolgárságát, akkor
elveszíti a szlovákot. Az elvesztés jogcímét illetően megoszlanak az álláspontok, (t.i.
megfosztásról, vagy törvény általi elvesztésről van-e szó) ennek tárgyalására nem vállalkoznék.
Az eredmény viszont egyértelmű, egyrészt eltántorítja az ottani jogkövető állampolgárokat attól,
hogy magyar állampolgárságot kérjenek, mert akkor egy igen zavaros helyzetbe kerülnek, és ez
kifejezetten ellene hat annak, hogy nagy számban vegyék fel az állampolgárságot. Másrészt
láthatjuk azt is, hogy ha valaki, ha úgy tetszik, bevallja, vagy jelzi egy másik állampolgárság
megszerzését, akkor mivel is szembesülhet. Felmerül ezen kívül számos eljárásjogi kérdés is,
amelyekről a mai napon már nagyon sok szó esett. Tehát arról, ha történetesen a magyar
közigazgatási jog garanciáinak szempontjából nézzük, akkor mennyire felel meg a közigazgatás
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általános szabályainak az, ha valaki pl. egy, „sajtfecnin” lemond az állampolgárságáról, vagy
közli, hogy ő egy másik állam állampolgárságát megszerezte, és ezt követően közli vele a
hatóság, hogy kiírták a szlovák állampolgárok köréből.
Láthatjuk, hogy van egyfajta konfliktushelyzet, amelynek megoldása érdekében a szlovák és a
magyar külügyminiszter a 2012-es év elején megállapodott, hogy szakértői tárgyalások
kezdődnek az állampolgársági jogról a két fél között. A tárgyalások meg is indultak, az első
forduló a felek állampolgársági jogfelfogásának megvitatásával kezdődött. A mostani előadás
keretében be tudok számolni néhány konkrétumról, amelyek érintik az Európai uniós jogot is, valószínűleg emiatt kerültem a konferencia meghívotti körébe.
Az első kérdés, amelyről eszmét cseréltünk szlovák kollégáinkkal, az állampolgársági jog
diszkriminációmentessége volt. Ebben a kérdésben viszont egyetértettünk. Az Európa Tanács
1997-es állampolgársági egyezménye szerint, az állampolgárság megszerzésének folyamatában
az etnikai alapú diszkrimináció tilos, ugyanakkor látszik egy olyan megközelítés szlovák oldalról,
mintha a magyar állampolgársági jog etnikai alapú lenne. Eszerint a megközelítés szerint
Magyarország etnikai alapon ad állampolgárságot a határon túli magyaroknak, a különböző
kommunikációs fórumokon is gyakran érintik ezekkel a vádakkal magyar jogalkotót. Ezt a vádat
magával a jogszabály elemzésével lehetett cáfolni, ugyanis a leszármazás és a nyelvtudás
nyilvánvalóan nem etnikai jellegű kritérium. Ezért is időztem a bevezetőben ilyen hosszan ezen a
problematikán, ugyanis a jogszabály arra is lehetőséget ad, hogy akár magukat nem magyarnak
valló, de magyarul tudó és magyar felmenőkkel rendelkező személyek kaphassanak magyar
állampolgárságot. A helyzet némileg emlékeztet a XIX. századra, ahol a magyar politikai
nemzettel párhuzamosan ismerték el a nemzetiségi jogokat. Az első kérdés tehát a körül
bontakozott ki, hogy vajon etnikai alapú-e a magyar állampolgársági törvény.
A problematikát tovább bonyolítja az a felvetés, amely szerint, ha a magyar állampolgársági
törvény ugyan nem is volna etnikai alapú, de a valóságban az állampolgárságot mégis csak
magyarok veszik fel. Végeredményben de facto, azok vesznek fel, vagy azok ragaszkodnak egy
állam állampolgárságához, akiket valamilyen szoros viszony, lényegi kötelék fűz egy az adott
államhoz. (Amely lehet akár gazdasági is.) Hangsúlyozom, hogy a magyar nemzethez tartozás
nem feltétele az állampolgárság megszerzésének, ugyanakkor nyilvánvalóan magyarok élnek
vele. Mindez viszont kívül esik a jogi szabályozás keretein. Felmerült ugyanakkor az ún.
„biztonsági kockázat” kérdése, elsősorban az EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet) egyes szervei, szakértői részéről. Eszerint biztonsági kockázatot jelentene, ha a határ
menti régiókban nagy mennyiségű – bocsánat, a mennyiség szó itt nem alkalmazható, ez inkább
Beneš-féle logikára vallana – tehát nagy számú személy venné fel a szomszédos állam
állampolgárságát. Fontos azonban látnunk, hogy amikor ilyen, és hasonló kritikákat fogalmaznak
meg, olyankor általában a háttérben a tágabb európai, ill. Közép-ázsiai nemezti-etnikai
konfliktusok negatív tapasztalatai állnak. Elég, ha csak a közelmúlt Dél-oszétiai fegyveres
konfliktusára utalunk. Az ebből a szemszögből felállított szcenárió szerint, ha egy állam
állampolgárságot ad a szomszédos országban élő, etnikailag, nemzetiségileg hozzá kötődő
személyek számára, akkor mindezt valószínűleg azzal a céllal teszi, hogy a frissen honosított
polgárait saját védelme alá helyezze, és ha szükséges, be is avatkozzon a szomszédos állam
belügyeibe. Innen már csak egy lépés a katonai akciók megvalósítása. Nos, azt hiszem nem
szükséges komolyabb indokolás ahhoz, hogy mindez Közép-Európában, magyar-szlovák
viszonyban teljesen elképzelhetetlen.
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Sőt, ez a fajta kettős állampolgárság nem hogy nem jelent biztonsági kockázatot, de éppen
ellenkezőleg, a térség stabilizáló tényezője lehetne. Hogy miért is? Azért, mert jelen esetben
egyrészt nem posztszovjet térségről van szó, másrészt a magyar-szlovák kétoldalú
kapcsolatokban ilyen kérdés fel sem merül. A miniszterek, ill. a miniszterelnökök találkozóit
követő nyilatkozatokban gyakran elhangzik: a magyar-szlovák viszonyban a közös ügyek 90 %ában teljes az egyetértés a felek között, a kérdések mindössze 10 %-ban vannak nézeteltérések.
Nagyon nehéz azt mondani, hogy itt valamiféle biztonságpolitikai feszültség lenne a két állam
között, amelyek mellesleg az Európai Unió tagjaiként a közös határszakaszaikon új hidakat
építenek, és nem utolsó sorban a Schengeni rendszer részes államai is. A határt bárhol át lehet
lépni, nem csak a közúti átkelőhelyeken. De miért is lehet a kettős állampolgárság stabilizáló
tényező? Azért, mert azok a szlovák állampolgárok, akik felveszik (felvennék) a magyar
állampolgárságot, nem kívánnak lemondani a szlovákról. Tehát ők nem kívánnak megszabadulni
a szlovák állampolgárságuktól, ha úgy tetszik ugyanolyan jó szlovák állampolgárok szeretnének
maradni, mint korábban voltak, csak mellé még megszereznének egy másikat. Ez az ún. „kettős
kötődés” éppen nem azt jelenti, hogy ők Szlovákia ellenségei lennének, ők mindkét állammal
szoros, lényegi kapcsolatot szeretnének. Akár közjogit is. Európai kontextusban szemlélve
nehezen magyarázható, hogy miért lenne kockázatos mindez, és miért is okozna feszültséget?
A következő felmerülő kérdés a diplomáciai, vagy a konzuli védelem kérdése. Ezt a kérdést a
nemzetközi jog világosan megoldja, ugyanis a két állampolgárságot egymással szemben nem
lehet „kijátszani”, tehát a magyar-szlovák kettős állampolgár nem fordulhat a kassai konzulhoz
konzuli védelemért, mert szlovák állampolgár is egyben. Szólni kell még a korábban említett, ún.
„bensőséges kapcsolatról”, vagy más néven a sokat emlegetett genuine link-ről. A kettős
állampolgárokat egyszerre két államhoz fűzheti ilyen kapcsolat. A tárgyalásoknak egyik fontos
témaköre volt ez a kérdés, a felek ugyanis eltérően értelmezik az állampolgárság elismerésekor
felmerülő lényegi kapcsolat mibenlétét és bizonyítékait. A nemzetközi jogi érvek felsorolásakor
természetesen felmerült a Nemzetközi Bíróság Nottebohm-ügyben, 92 valamint az Európai Unió
Bírósága Micheletti-ügyben93 hozott ítéletének értelmezése is. A szlovák fél álláspontját arra
alapozta, hogy a genuine link egy objektív kritériumokon alapuló kapcsolat kell, hogy legyen.
Ilyen lehet az állandó lakóhely, tartózkodási hely, adózás, munka és hasonlók. Ezzel szemben a
magyar érvelés szerint ez a fajta bensőséges kapcsolat nem csupán a lakóhelyen, vagy az említett
objektív kritériumokon alapulhat, hanem vannak egyéb érzelmi, nyelvi, kulturális, történelmi, és
akár a korábbi állampolgárságon alapuló tényezők is, amelyek a kapcsolatot megalapozzák. Ez a
kérdés minden bizonnyal a következő tárgyalások napirendjén is szerepelni fog majd.
Az ún. genuine link-et illetően kifejtettük, és fontosnak tartom itt is hangsúlyozni a következőket:
az ún. lényegi kapcsolat megléte nem az állampolgárság megszerzésének (odaítélésének)
feltételeként jelent meg, hanem annak szembeszegezhetőségéhez kapcsolódik. A szlovák érvelés
szerint, amikor egy állam állampolgárságot ad valakinek, azt csak olyan személyeknek adhatja
meg, akiket bensőséges kapcsolat fűz az adott államhoz. A Nottebohm ügyben a Nemzetközi
Bíróság ugyanakkor valóban említette a genuine link meglétének szükségességét, de mindezt nem
az állampolgárság megszerzésének feltételeként határozta meg. A Bíróság szerint az
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állampolgárság megadása az állam szuverén döntésén alapul, ugyanakkor ennek a döntésnek az
elfogadását egy másik állam mérlegelheti a genuine link hiánya esetén. Tehát amikor Guatemala
arról döntött, hogy liechtensteini vagy német állampolgárnak tekintette-e Nottebohmot,
mérlegelhetett a bensőséges kapcsolat meglétének vagy hiányának segítségével.94 Mindezt
alapvetően szlovák-magyar kontextusban is meg lehetne tenni.
Az utolsó kérdéskör, amelyet előadásom végén érinteni fogok, az állampolgársági jog
fejlődésével kapcsolatos. A Micheletti-ügyet kollégáim a mai napon gondolom már bemutatták.
Itt láthatjuk, hogy az uniós joggyakorlat az effajta genuine link-típusú kérdéseket gyakorlatilag
túllépte, tehát amikor azt kellett eldönteni, hogy Spanyolországban egy olasz-argentin kettős
állampolgár – olasz állampolgársága miatt uniós polgár is – vállalhat-e munkát az uniós jog
alapján, ill. uniós polgárnak kell-e tekinteni, akkor a luxemburgi bíróság szerint nem lehet
mérlegelni. Tehát ha a Nottebohm-logikát folytattuk volna, vagy folytatná a bíróság, akkor azt
kellett volna kimondania, hogy ebben az esetben az államnak joga van az uniós jogon belül
eldönteni, hogy fűzi-e azt a személyt, aki egyébként Argentínában nőtt fel, és onnan vándorolt be
Spanyolországba és ott szeretett volna munkát vállalni és egyébként soha nem járt
Olaszországban, valamilyen bensőséges kapcsolat Olaszországhoz. A Bíróság döntése szerint az
uniós szabadságokban való részesedést illetően mindezt nem lehet vizsgálni, a tagállam
állampolgárságát (és ebből fakadóan az uniós polgárságot) nem lehet elvitatni.95
Az elhangzottak voltak azok a főbb pontok, amelyek mentén a tárgyalások elindultak, és minden
bizonnyal folytatódni is fognak a következő évben. A későbbiekben felmerülő témákat illetően
azonban jóslásokba nem szívesen bocsátkoznék, bízom benne, hogy beszámolhatok majd
Önöknek az eredményekről. Köszönöm szépen!
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A BENEŠ-DEKRÉTUMOK ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ DISZKRIMINATÍV
INTÉZKEDÉSEK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1945 ÉS 1948 KÖZÖTT
Jogtörténeti aspektusok
HORVÁTH ATTILA
egyetemi docens (NKE-KTK)
Egy soknemzetiségű, mesterséges államalakulat létrehozása
A Párizs környéki békék96 Csehszlovákia néven egy olyan mesterséges államalakulatot hoztak
létre amely,– mint utólag bebizonyosodott – nem tudott egyben maradni, akárcsak Jugoszlávia.
Minden egyes nagyobb kataklizma, rendszerváltozás vagy háború időszakában – részben
magától, részben külső hatásokra – felbomlott, részekre szakadt. Csehországból,
Morvaországból, Sziléziából, valamint az első világháborút lezáró békeszerződés értelmében az
országhoz csatolt Felvidékből alakult köztársaság, többnemzetiségű ország lett: csehek (51%),
szlovákok (16%), németek (22%), a magyarok (5%) és a ruszinok (4%) laktak benne, egy
hosszan elnyúló, 1000 km-es, kelet felé egyre keskenyedő, Kárpátalján alig 70 km-es vékony
sávban. Nem csak etnikailag volt nagyon különböző a lakosságának az összetétele, hanem
gazdaságilag is rendkívül tagolt lett. A cseh területeknél az egy főre eső nemzeti jövedelem az
1938-as, utolsó békeév nemzeti jövedelem számítása szerint másfélszerese, 1,5-szerese az
ausztriainak,97 míg a Felvidék, illetve a Kárpátalja a szegényebb régióhoz tartoztak, különösen
vonatkozik ez Kárpátaljára, amely annak idején Magyarországnak is a legszegényebb területe
volt. Mivel Csehszlovákiát több országból rakták össze, a közlekedése sem illeszkedett
egymáshoz. Prágától Munkácsig körülbelül ugyanannyi ideig tartott az út, mintha Prágából
Londonba mentünk volna. Ezt a közigazgatási szempontból is rendkívül heterogén területet, nem
volt könnyű egységesen igazgatni.
A csehszlovák–magyar államhatárt sem etnikai, hanem stratégiai, gazdasági és közlekedési
szempontok alapján húzták meg. Így a trianoni békeszerződés értelmében mintegy 1 millió 70
ezer magyar anyanyelvű került a frissen kikiáltott Csehszlovákiához. Ezzel létrehozták az akkori
Európa legnagyobb ún. határkisebbségét.98
A csehszlovák politikai vezetésnek mindig is nagyon jók voltak a nemzetközi kapcsolatai, a
médiával való rendelkezés és kapcsolatrendszer is egészen kiváló volt, úgyhogy a nemzetközi
közvéleménnyel és még a magyarországi kutatókkal is el tudták hitetni azt, hogy Csehszlovákia
lett az egyik legdemokratikusabb ország Európában. Ez ellen a hamis állítással szemben Bibó
István tiltakozott, hiszen a csehszlovák demokrácia csak a nemzetiségi jogokig tartott, sőt még a
„testvérnemzet” szlovákok is hátrányos helyzetbe kerültek, hiszen cseh hivatalnokok vették át a
keleti területek igazgatását.99
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A Csehszlovák köztársaság első szétesése
Amikor a német fenyegetés egyre erőteljesebb lett, és bekövetkezett az, ami azóta is az egyik
szégyene a nyugati nagyhatalmaknak, hogy Csehszlovákiát teljes mértékben magára hagyták, és
föláldozták a német birodalom követeléseivel szemben.100 Így nagyon rövid időn belül darabjaira
esett szét Csehszlovákia, Beneš101 elnök is a területi veszteség és a német nyomás
következtében október 5-én lemondott, és átadta pozícióját Emil Hácha,102 a Legfelsőbb
Közigazgatási Bíróság elnökének, aki ezután tehetetlenül szemlélte a további eseményeket.
Amikor a cseh területeket a németek megszállták, a szlovák parlament is rögvest, kimondta
Pozsonyban az elszakadásukat Csehországtól és deklarálta az önálló Szlovákia megalakulását.103
A Beneš-i emigráció
A londoni emigrációban Benešék még az első indulatukban nem is annyira a magyarok ellen,
hanem a szlovákok ellen ágáltak és őket tartották az egyik fő felelősnek Csehszlovákia
széteséséért. Beneš Nagy-britanniai tartózkodása idején levonta a müncheni események
tanulságait, és úgy vélte, az országát cserben hagyó nyugatiak helyett a Szovjetunió támogatását
kell keresnie, ezért 1943 decemberében Moszkvába utazott. Megkötötte Sztálinnal a cseh-szovjet
örökbarátsági szerződést,104 amelyben, az egyik záradékaként Kárpátalját ajándékul átadják,
mondván, hogy addig is csak letétként őrizték ezt a területet. Kárpátalja korábban sohasem
tartozott orosz vagy ukrán fennhatóság alá, a területváltozással a Szovjetunió területe beékelődött
Magyarország és Lengyelország közé, a Szovjetunió Magyarország közvetlen szomszédjává
vált.105
Akkor már ez az érvelés megfordult, a Josef Tiso106 vezette fasiszta Szlovákiról, amely még
Lengyelország lerohanásában is részt vett, és valódi utolsó csatlósa volt Hitlernek nem ejtenek
egyetlenegy szót sem. A németeket és magyarokat tették meg kollektíven felelősnek azért, hogy
1938-ban a Csehszlovák állam fölbomlott. Egyúttal kárhoztatták a Masaryk 107 nevéhez köthető
1918-as alkotmányt, amely szerintük túl nagy engedményeket tett a nemzetiségeknek. A
pánszlávizmust108 ekkoriban erőteljesen támogató Sztálin és Molotov pedig jó partnerek ezen a
területen, egyáltalán nem ellenkeznek egy olyanfajta megoldás, hogy a magyarokat is a németek
mellett ki kell telepíteni Csehszlovákia területéről, így alakítva ki egy szláv nemzetállamot.
Felszámolva ezzel a magyar határkisebbséget. Az első bécsi döntésnél, amikor Teleki Pál ún.
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vörös térképe alapján hajszálpontosan meg lehetett húzni azt a vonalat, ahol a magyar lakosság
80-90%-os többségben élt, és Teleki megmondta, hogy őneki nincs szüksége szlovák területekre,
ezt a határt teljesen az etnikai elvek alapján alakítsuk ki. (Az első bécsi döntés értelmében 1938.
november 2-án ugyanis 11.927 négyzetkilométer terület, vele Komárom, Érsekújvár
Dunaszerdahely, Somorja, Beregszász, Losonc, Ipolyság, Léva, Rozsnyó, Kassa, Ungvár és
Munkács városa – mintegy 1.050.000 lakossal, amelyből 86,5% magyar volt, visszakerült
Magyarországhoz, de Pozsony Csehszlovákiában maradt.) Aligha férhet hozzá kétség, hogy ez a
döntés fedte az etnikai határokat, és aligha eredményezett volna mást vagy többet egy nemzetközi
ellenőrzés mellett tartott népszavazás is, ezért Beneš, illetve a csehszlovák vezetés álláspontja
egyértelműen a magyar lakosságnak valamilyenfajta kitelepítésére, elűzésére irányult. Ezt a
politikát a szlovák kommunista párt támogatta leginkább, Gustav Husák vezetésével, aki később
majd Csehszlovákia első számú vezetője is lett a prágai tavasz után.
Kassai kormányprogram
A harcok a cseh országrészben még tartottak, amikor 1945. április 4-én Kassán, Beneš, mint
köztársasági elnök kinevezte az új csehszlovák kormányt, amely másnap kihirdette a már
Moszkvában kidolgozott kormányprogramot. Az ún. Kassai Kormányprogram 109 (hivatalos
nevén: a Csehek és a Szlovákok Nemzeti Frontja Első Kormányának Programja) célja az
etnikailag homogén szláv nemzetállam megteremtése volt. Az V. fejezet kimondta, hogy azokban
a járásokban, ahol a lakosság nem szláv, ott közigazgatási biztosokat neveznek ki. A VIII. fejezet
a magyar nemzetiségű lakosokat megfosztotta az állampolgárságuktól. Egyúttal előírta az
államigazgatás „megtisztítását a nem szláv elemektől.” A XI. fejezet kimondta, hogy az
állampolgárságuktól megfosztott magyaroktól el kell venni az ingatlanaikat: földjeiket, házaikat.
(A Szlovák Kommunista Párt új honfoglalásra szólította fel a szlovákokat: „A szlovák parasztnak
és munkásnak, akiket kiszorítottak a gazdag déli területekről és századokon keresztül a hegyek
között elnyomtak, meg kell ismét kapnia ezeket a régi szlovák területeket és a lehetőséget a rendes
emberi élethez.”110 A XV. fejezet előírta a magyar nyelvű iskolák azonnali bezárását. (Ezzel 800
magyar tanítású nyelvű iskolát és egyéb oktatási intézmény szűnt meg, 100 ezren nem tanulhattak
tovább.111
A Szlovák Nemzeti Tanács belügyi megbízottja 1945. április 7-én rendeletet adott ki, amely a
magyar lakosságot szinte teljes mértékben megfosztotta az alanyi jogaitól. (A kollektív
felelősségre vonás arra a 70 ezer magyarra is kiterjedt, aki 7 évig a Tiso vezette fasiszta állam
ellenzéke és áldozata volt.) Ezt egészítették ki a további rendelkezések: a magyarok vagyonának
állami kezelésbe vételéről, a magyar közalkalmazottak elbocsátásáról, a magyarok nyugdíjának
megvonásáról, a magyar nyelvhasználat betiltása az egyházi szertartásokon, a magyar hallgatók
kizárása az egyetemekről, a magyar kulturális és társadalmi egyesületek betiltása, vagyonuk
elkobzása, a magyarok házainak, lakásainak elkobzása, a magyarok üzleteinek, műhelyeinek
zárgondnokság alá vétele, a magyarok bankbetéteinek befagyasztása, tilos a magyar
nyelvhasználat a közhivatalokban, tilos a magyar nyelvű újságok, könyvek kiadása, elkobozták a
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magyarok rádió készülékeit, magyarok polgári jogi keresetet nem indíthatnak, büntetőjogi
feljelentést nem tehetnek, közmunkára bármikor elvihetik őket.
Beneš-i dekrétumok jogforrási jellege112
A Kassai Kormányprogramot Beneš 1945. május 14. és október 27. között 143 dekrétum született, melyek közül 13 közvetlenül, körülbelül 20 közvetve érintette a kollektívan bűnösnek
tekintett németeket és magyarokat. Kérdéses azonban, hogy egyáltalán Beneš valóban köztársasági elnök volt-e ekkor és joga volt-e elnöki dekrétumokat kiadni?
Csehszlovákiában az államfőt hét évre választották (58. §, 2. c.), Beneš mandátuma tehát 1942.
december 17-én járt volna le. Az alkotmány113 természetesen lehetővé tette az elnök számára,
hogy lemondjon (59. §), de az közömbös volt, hogy milyen indítékból. Ennek körülményeivel az
alkotmánylevél nem foglalkozott, csupán arról rendelkezett, hogy ilyen esetben új elnököt kell
választani (uo.). Beneš a müncheni konferencia után, amely elrendelte, hogy a németek lakta
vidékeket adják át Németországnak, 1938. október 5-én lemondott és 22-én – magánemberként –
elhagyta az országot. 1939. november 30-án még gratulált is utódjának.114 1939. március 16-án
táviratban fordult Roosevelt amerikai elnökhöz, arra kérve az Egyesült Államok kormányát, hogy
ne ismerje el a cseh országrészek egy nappal korábbi náci megszállását. Ezt már mint
„Csehszlovákia volt elnöke” írta alá, tehát akkor még elismerte saját lemondását, sőt Háchának is
gratulált megválasztásához. Emil Háchát 1938. november 30-án választotta meg a kétkamarás
nemzetgyűlés államfővé az alkotmány által előírt módon. A háromszáztizenkét szavazatból
kétszázhetvenketten adták le rá voksukat, de már száznyolcvanhárom igen esetén is érvényes lett
volna a választás.
Beneš Londoni emigrációja során megbánta, hogy lemondott a köztársasági elnöki posztjáról és
ezért a náci fenyegetésre hivatkozva kijelentette, hogy ez az aktusa érvénytelen volt, és
„visszavette” köztársasági elnöki jogkörét, s innentől kezdve saját magát tekintette Csehszlovákia
egyedüli törvényes képviselőjének. Ennek azért lett jelentősége, mert amikor 1944-45-ben a
németek által megszállt országokban konszolidálni kellett az alkotmányos berendezkedést, és a
demokratikus választásokig ideiglenes megoldásokat kellett alkalmazni, ebben az átmeneti
időszakban mindenhol valamilyen szuverenitást megtestesítő intézményt hozni létre. Egyes
országokban különbözőképpen oldják meg ezt a problémát: Franciaországban azt mondják, hogy
a francia népfront a szuverenitás megtestesítője, lengyeleknél nem a londoni, hanem az ún.
lublini kormány, románoknál a I. Mihály király.
Még relatíve Magyarországon alkalmazták a „legdemokratikusabb” megoldást, hiszen a magyar
közjogi tradícióknak megfelelően ideiglenes nemzetgyűlést hívtak össze, igaz már Sztálin
születésnapjára, december 21-ére időzítve. A nemzetgyűlésnek a képviselőit többé-kevésbé
demokratikus módon ősgyűléseken, ad hoc jelleggel választották meg. Csehszlovákiában ezzel
szemben egyedül Beneš képviselte a jogfolytonosságot, és az egyetlen egy szuverenitást, amely
jogalkotói hatáskörrel is, sőt az alkotmánymódosító hatáskörrel is saját magát felruházta.
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1945. október 28-ra összehívták Prágában ugyan az ideiglenes egykamarás nemzetgyűlést, amely
azonban nem választott testület volt, hanem kinevezés alapján ült össze. Ez szintén ellentmondott
az alaptörvénynek, amely egyértelműen leszögezte, képviselővé csak választások által lehet válni
(8. és 13. §). 1946. február 28-án az ideiglenes nemzetgyűlés alkotmánytörvényt fogadott el,
amellyel az összes köztársasági elnöki dekrétumot „törvényerőre” emelte.
A Beneš-i dekrétumok alapján meg kellett állapítani, hogy ki számít magyarnak. Ez különösen a
vegyes lakosságú területeken volt nehéz. Nem csak a magyar anyanyelvűeket sorolták ide, vagy
azokat, akik a népszámláláskor magyarnak vallotta magát, vagy tagja volt valamilyen magyar
pártnak, hanem például szubjektív szempontok szerint is kategorizáltak, például az akit esetleg
magyarnak tartott a környezete.
Népbírósági eljárások
A kassai kormányprogram meghirdetését követően az év végéig a csehszlovák népbíróságok
mintegy 75.000 szlovákiai magyart – elsősorban értelmiségieket – ítéltek el háborús bűnösként és
utasítottak ki az országból.115 A népbíróságok gyakorlatában mindenfajta ellenállás a cseh illetve
a szlovák állam ellen, (a szlovák fasiszta állam elleni szembenállás is!) háborús bűntettként
jöhetett számításba, illetve azt is elítélték, aki kiállt Magyarország mellett.116
Ezek a perek egyértelműen a magyar lakossággal szembeni diszkriminációt jelentették,
olyannyira, - ez a nemzetközi összehasonlításból egyértelműen kiderül,- hogy Szlovákia területén
élt akkor a legtöbb háborús bűnös. Pl. a szudéta németek körében csak feleannyi marasztaló ítélet
született. Akik pedig az első bécsi döntéssel magyarországi területekre kerültek és ott valamilyen
politikai szerepet betöltöttek, azok is automatikusan háborús bűnösök lettek. Mindez ellentétes
volt a nürnbergi törvényszék alapokmányával. Itt is kiderült, hogy tulajdonképpen mi volt az
igazi célja a csehszlovák vezetésnek, a háborús bűnösség megfogalmazása csak a magyar
lakosságtól való megszabadulást célozta, hiszen aki kisebb tartamú szabadságvesztés büntetést
kapott, - és a legtöbbekre ezt szabtak ki, - azok, ha vállalták, hogy áttelepülnek Magyarországra,
akkor mentesültek a büntetés alól.117
Kényszermunka, deportálások
Beneš azt kérte a szovjet hadseregtől, hogy lehetőleg észak felől támadjanak déli irányba, hogy a
magyar lakosságot menekülésre kényszerítsék a déli területekre, tehát a magyarországi
területekre. Egyrészt a hadvezetés ezeket a szempontokat nem tudta figyelembe venni, másrészt
pedig a magyar lakosság helyben maradt, nem menekült el a szovjet hadsereg bevonulásakor, és
ezért kezdték el önhatalmúlag deportálni a magyar lakosságot. Ezek az intézkedések arra
irányultak, hogy ettől a határkisebbségtől nagyon rövid időn belül meg kell szabadulni, lehetőleg
a párizsi békeszerződés megkötéséig a legnagyobb részét el kell távolítani Csehszlovákia
területéről. Tehát ezek közül a deportálások mellet, tehát a Csehországból való deportálások
mellett a Magyarországra való átűzés is jellemző ekkor a csehszlovák hatóságok részéről, ez
különösen akkor volt rendkívül kegyetlen, amikor a zajló Dunán kellett minden ingó és ingatlan
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vagyonukat hátrahagyva átmenekülnie egyes családoknak a magyar oldalra és sokan a menekülés
közben meghaltak.
A Beneš-i dekrétumok közül az 1945. szeptember 19-i, 71. számú rendelet közmunkára kötelezte
az állampolgárságuktól megfosztott 14 és 60 év közötti magyar férfiakat és 15 és 50 közötti
magyar nőket. 1945. október 1-én adták ki a hírhedt 88. számú elnöki rendeletet, amely általános
munkakötelezettséget vezetett be. Ezután a magyar lakosságot egyenként, családjuktól elszakítva,
vagy családostul deportálni kezdték. Illetve munkatáborokba vitték. Valóságos ostromállapot
közepette, a katonaság körbevett egyes településeket és akiket ott találtak és felnőtt korúnak
láttak úgy első ránézésre, különösebben nem vizsgálták ezt, azokat egy kisebb csomaggal
marhavagonokba rakták és Csehországnak azokra a területeire vitték első sorban, ahonnan a
németeket kitelepítették és ahol szükség volt munkáskézre, és ott őket kényszerlakhelyként
letelepítve, munkára, különböző munkákra fogták, első sorban a mezőgazdaságban. Akik nem
engedelmeskedtek, azokat brutálisan megverték. Számos idős, beteg és kisgyerek az embertelen
körülmények miatt meghalt. Több tízezer ember került így Csehország területére, és vannak
olyanok, akik mindmáig ezeken a vidékeken élnek.118
Lakosságcsere
Mivel a nyugati nagyhatalmak a Szovjetunióval szemben nem fogadták el a magyar lakosság
egyoldalú kitelepítését, ezért a csehszlovák ás a magyar állam vezetése a szovjet vezetés
nyomásgyakorlása mellett, 1946. február 27-én „paritásos lakosságcserében” egyezett meg. A
megállapodás értelmében a magyarországi szlovákok áttelepülnek Szlovákiába, a szlovákiai
magyarok pedig Magyarországra. Csak éppen nem egyenlő feltételek került sor a végrehajtásra.
A magyarokat a csehszlovák hatóság kényszerítette az áttelepülésre, a szlovákok pedig önként
jelentkezhettek. Magyarországra egy hatalmas, 90 autóból álló konvojból álló
propagandabizottság jött, többek között Gustav Husák vezetésével. Faluról-falura, városrólvárosra járva toboroznak embereket, akik esetleg hajlandók lennének áttelepülni
Csehszlovákiába. Eleinte megpróbálják a valóban szlovák etnikumú, valóban szlovák gyökerű
embereket az áttelepülésre rávenni, de nagyon sokan nem akarnak elköltözni otthonukból,
megszokták már azt a helyet, azt a vidéket, és aztán így egy másfajta taktikához folyamodnak. A
magyaroktól elvett házakat, földeket elkezdték fölajánlani azoknak, akik hajlandóak voltak
áttelepülni. Végső soron a Csehszlovák állam „rossz üzletet” kötött, hiszen a dolgos
parasztemberek, akik a magyarlakta területen a földbirtokokat megművelték, azokat átküldték
Magyarországra, és helyükre olyan munkanélküli, vagyon nélküli emberek jöttek át, akiknek
egyetlen egy szempontjuk az volt, hogy így házat és földet kapnak, semmilyen más egyéb
vonatkozás, tehát mondjuk a szlovák gyökerek, vagy egyáltalán a szlovák nyelvtudás is teljes
mértékben hiányzott. Ezek az emberek hiába kaptak földet meg a házat, a fárasztó mezőgazdasági
munkához sem szaktudásuk, sem szorgalmuk nem volt.119 Ezért ’47-’48-ra Csehszlovákiában
nagyon komoly élelmiszerellátási problémák merültek föl. Végül is a Szovjetunió szállított nagy
mennyiségű gabonát Csehszlovákiába, hogy ne legyen éhínség.
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Kezdetben nagyon sokan jelentkeznek, tehát olyan 80-90 ezer ember is jelentkezik
Magyarországról, de végül is 59 ezer ember az, aki tényleg aztán át is települ és át is jön
Csehszlovákiába. Magyarországra pedig hát többféle szám szerepel, ahány szakirodalom,
annyiféle számot említenek, ez egy ilyen 100 ezer körüli létszámot lehet középértékként
számítani. És hát végül is, aztán miután mindezek még mindig nem hozták meg a várt eredményt,
még mindig nagyon nagy számban, több százezres létszámban vannak magyarok
Reszlovakizáció
A párizsi békeszerződés előtti utolsó eszközként következett az ún. reszlovakizáció ötlete. Ez
abból az elméletből indult ki, hogy akik tulajdonképpen itt a Szlovákia déli területén lévő magyar
nemzetiségűek, azok valójában korábban szlovákok voltak, csak a magyar asszimilációs politika
miatt elmagyarosodtak. Ezért őket vissza kell szlovákosítani, reszlovakizálni, vagyis arra
törekedni, hogy kapják vissza az eredeti etnikumukat. Amennyiben szlováknak vallják magukat
és elhatározzák, hogy mostantól kezdve majd szlovákul tanulnak és Szlovákiához idomulnak,
akkor visszakapják az állampolgárságukat és elvesztett jogaik egy részét, sőt még talán tulajdont
is szerezhetnek. Így sikerült több százezer magyart, aki létbiztonságától, egzisztenciájától
megfosztottak és folyamatosan különböző módon fenyegettek, erre az aláírásra rákényszeríteni.
Prológus
Csehszlovákiában a magyar lakossággal szembeni nyílt diszkrimináció a kommunista
hatalomátvétellel szűnt meg. Ezután az ún. lenini nemzetiségi politika jegyében visszakapták
állampolgársági jogaikat, a magyar gyerekek újra járhattak iskolába, de ezután a Csoóri Sándor
által megfogalmazott „kettős elnyomás” következett.120
Amikor 1991-ben Csehszlovákiában fölmerül a reprivatizáció kérdése, tehát hogy mi történjen
azokkal az ingatlanokkal, amelyeket a pártállami diktatúra elvett az ottani lakosságtól, akkor
ebből magyar lakosságot direkt kihagyják, hiszen tudatosan, 1948. február 25-ével vonják meg
ezt a határidőt. Tehát azok az intézkedések, amelyek kifejezetten a magyarságot diszkriminatívan
érintették, nem tartoztak bele ebbe a jogszabályba. Szerintem ez az egyik ok amiatt a szlovák
állam a Beneš-i dekrétumoktól nem határolódik el, nem fejezi ki egyértelműen, hogy ezeket a
diszkriminatív intézkedéseket mindenképp hatályon kívül kell helyezni, és a jogállamiságot
minden szempontból tiszteletben kellene tartani.
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SÓLYOM-ÜGY AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGON
WETZEL TAMÁS
miniszteri biztos (KIM)
Előadásomban egy-két pontban ki szeretnék térni az állampolgársági kérdéskörre is, de
mindenekelőtt a Sólyom-ügy bemutatásával kezdeném. Gyakorlatilag egyetlen kérdésben fel
lehet vetni a Sólyom-ügy alapproblematikáját, azaz a nem teljes mértékig definiált nemzetközi
szokásjog felülírhatja-e az uniós alapjogokat? A kérdés furcsának tűnhet, de valójában erről szól
az eset. Jól tudjuk, hogy a bírósági jogfejlesztés az uniós jogfejlődés egyik motorja volt,
különösen igaz ez a szabad mozgás és tartózkodás jogával kapcsolatos joganyagra. Ha csak a
közrend vagy a kereső tevékenység pontos definíciójára gondolunk, ott egy egész sor esetet lehet
említeni, amelyek egyre jobban tágították az uniós jog határait, és a 2004/38/EK irányelv
gyakorlatilag a kodifikációja volt az addig évtizedeken keresztül kialakult precedensjognak.
Véleményem szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát tekintve nem túlzás azt állítani, hogy
az ’50-es években valószínűleg senkinek sem jutott eszébe, hogy idáig el fogunk tudni jutni.
A tényállás feltehetőleg mindenki számára ismert: 2009. augusztus 21-én Sólyom László
köztársasági elnök nem tudott átutazni Révkomáromba a Szent István szobor felavatására. A
Szlovák Köztársaság Külügyminisztériuma jegyzékében nem csupán tiltakozott a köztársasági
elnök látogatása ellen, hanem tulajdonképpen meg is tiltotta azt. Érdekes, hogy a Szlovák
Külügyminisztérium kifejezetten hivatkozott az uniós polgárok és családtagjaik szabad
mozgásáról és tartózkodásáról szóló 2004/38/EK irányelvre, egész pontosan annak a közrendi
klauzulájára. A közrend fogalma meglehetősen pontosan definiált az uniós jogban a precedensek
alapján, tehát a személyes magatartás valódi, közvetlen és kellően súlyos veszélyt kell, hogy
jelentsen a társadalom valamely alapvető értékére. Úgy vélem, mindebből egyértelműen látszik,
hogy a hivatkozás abszurd volt. Ha az eljárásjogot nézzük, akkor is abszurdnak tekinthető a
szóbeli jegyzék, hiszen semmifajta indoklást nem tartalmazott, illetőleg jogorvoslatra sem volt
lehetőség, ezt pedig elég részletesen szabályozza a 2004/38/EK irányelv. Hozzá kell tenni, hogy
nem hivatalos útról volt szó, amely további fontos kérdéseket vet fel. Hagyományosan felmerül
az uniós jogalkalmazásban az arányosság követelménye, amelynek a szlovák lépés nyilvánvalóan
nem felelt meg. Ezért egyértelmű volt már az első pillanattól kezdve, hogy ebben az esetben
politikai döntésről volt szó, és ennek az uniós joghoz, vagy bármifajta jogrendszerhez nincsen
kapcsolódása.
Fontos hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, hogy a 2004/38/EK irányelvre történő hivatkozás
visszaélésszerű gyakorlat volt – erre a magyar fél is hivatkozott az álláspontja kialakításakor. A
korábbi államfői látogatásoknál érdekes módon nem került erre sor, holott 2005. augusztus 20-án
szintén Szlovákiában ünnepelt az államfő, ennek ellenére akkor semmiféle probléma nem merült
fel. A szlovák fél a későbbiekben változtatott az álláspontján, és kijelentette, hogy az irányelvre
történő hivatkozás téves volt, a határozatuk tulajdonképpen nemzetközi jogi alapon nyugszik. Az
irányelv említése tehát csak véletlen félreértés, elírás volt.
Szlovákia gyakorlatilag arra hivatkozott, hogy egy államfőre más jogszabályok vonatkoznak,
mint a többi uniós polgárra, és az államfők esetében a diplomáciai érintkezés szabályai szerint
meg lehet akadályozni az országba való belépést. Ennek megfelelően ebben az esetben a
nemzetközi szokásjog és az uniós alapjogokból eredő, uniós irányelvből fakadó jogszabályok
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találkoznak. Nyilvánvalóan az uniós joggyakorlatban nincsen olyan kivétel, amely a diplomáciai
mentességet élvező személyekre vonatkozna. Itt felmerül a kérdés, hogy hol húzódik az a határ,
amelyet egy államfő esetében meg lehet vonni? A köztársasági elnöknek gyakorlatilag kevesebb
joga van, mint egy egyszerű polgárnak, ugyanakkor az elnöktől lefelé akármilyen pozíció esetén
felmerülhet ez a kérdés, akár egy diplomáciai futárt vagy egy kiküldöttet is korlátozni lehetne az
uniós szabadságjogainak gyakorlásában. Ugyanígy fel lehet vetni azt is, hogy ha például a soros
elnökséget éppen Szlovákia látta volna el, és egy Európai Tanácsülésre kerül sor Szlovákiában,
akkor ad absurdum megakadályozhatta volna-e az Európai Tanács rendes működését azáltal,
hogy a magyar vezetőket nem engedi be Szlovákia területére, így ők nem vehettek volna részt az
Európai Tanács ülésén. Ez a nemzetközi jogi hivatkozás egyébként maga is érdekes, hiszen éppen
az államfők kiváltságaira és mentességeire vonatkozik, tehát pozitív többletjogosítványokról
beszélünk, ennek ellenére a hivatkozás eredménye kifejezetten hátrányos lett.
A magyar fél mindvégig a személyek szabad mozgásáról szóló irányelv és az alapjogok alapján
érvelt. Felvetődött, hogy amennyiben a nemzetközi jog erősebb, mint az uniós jog, akkor olyan
jogi aktusok is megkérdőjelezhetők, mint például egyes külföldi vezetők beutazási tilalma, amely
az egész Európai Unióra vonatkozik. Gyakorlatilag ezt fordított esetben bármelyik tagállam
felülírhatná, hiszen akkor ebben az esetben a nemzetközi jog érvényesül az uniós jog ellenében.
Egyébként az egész uniós jogrendszerben, az összes jogi aktusban találhatunk olyan elemeket,
amelyek esetén a Sólyom-ügy érdekes precedens a tekintetben, hogy a nemzetközi szokásjog
hogyan írhatja felül az uniós normákat és adott esetben az uniós alapjogot is. A magyar
keresetlevél is kitért arra, hogy ha döntés születik, akkor az Európai Bíróságnak pontosan
definiálnia kellene ennek a nemzetközi szokásjogi normának a határait, vagyis hogy hol lehet
meghúzni azt a személyi kört, akikre már nem vonatkoznak az uniós polgárságból és az
alapjogokból eredő jogosítványok. Erre azonban a Bíróság nem volt hajlandó.
Fontos hangsúlyozni, hogy az ügy a Bíróságot is erőteljesen megosztotta, azonban döntő hatással
volt az eredményre, hogy a Bizottság egyértelműen Szlovákia mellett foglalt állást, amelyet
azután követett a főtanácsnok véleménye is, amely gyakorlatilag egy az egyben elfogadta a
szlovák érveket, és azután ezek az érvek kerültek át magába az ítéletbe is. A Bizottsághoz intézett
kérdéseknél az is felmerült, hogy a Bizottság álláspontja szerint csak és kizárólag az
inkognitóban utazó államfőt illetheti meg a személyek szabad mozgásának és tartózkodásának
joga, ugyanakkor hozzátették, hogy nyilvánvalóan egy államfő esetében az inkognitóban való
utazás eléggé elképzelhetetlen.
A Sólyom-ügy sok érdekes kérdést vet fel, és csak remélni tudjuk, hogy nem ebbe az irányba
mozdul el az uniós jogfejlődés. Ez ugyanis erőteljes paradigmaváltást jelentene az eddigi
joggyakorlattal szemben, amely az uniós alapjogok kiterjesztésére irányult.
Néhány gondolatot szeretnék megemlíteni az állampolgárság kérdéskörével kapcsolatban. Nem
szabad elfelejtenünk, hogy Szlovákia 1997 és 2005 között ismerte az egyszerűsített honosítás
intézményét. Szlovákia a külföldi szlovákoknak ugyanolyan módon adott állampolgárságot,
ahogyan azt most mi tesszük. Ez körülbelül tízezer – például Romániában vagy Szerbiában élő –
szlovákot érintett, akik gyakorlatilag etnikai alapon felvehették a szlovák állampolgárságot. A
magyar igazolvány és a státustörvény alapja sem újdonság, előtte már létezett szlovák
igazolvány, a mai napig is működik ez a rendszer. Sok elem, amelyek miatt bennünket
kritizálnak, Szlovákiában már jóval a magyar bevezetés előtt működött.
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A szlovák ellentörvénnyel kapcsolatban azt is fontos hangsúlyozni az alkotmányellenessége,
vagy a vélt alkotmányellenessége mellett, hogy félkarú. Egyrészt politikai okokból kifolyólag
tiltja egy másik állampolgárság megszerzését, ugyanakkor a másik oldalról nem teszi kötelezővé
a lemondást, amennyiben valaki meg akarja szerezni a szlovák állampolgárságot. Tehát ad
absurdum ha azok, akiket most megfosztottak a szlovák állampolgárságtól – például Gubík
László vagy Tamás Ilonka néni – holnap kérik a szlovák állampolgárságot, akkor azt vissza kell
állítani és ők jogosan lehetnek kettős állampolgárok. Így tehát valójában nincs logikai alapja
ennek a jogszabálynak. Fontos kitérni a lemondással kapcsolatban arra, hogy gyakorlatilag két
eljárást szabályoz párhuzamosan a szlovák állampolgársági törvény, egyrészt egy hagyományos
lemondási eljárást, amelynek alapján, ha valaki például szlovák állampolgárként osztrák
állampolgárrá kíván válni, akkor nyilvánvalóan le kell mondania a szlovák állampolgárságról az
osztrák állampolgárság megszerzése érdekében. A másik lemondási eljárás ez az utóbbi
automatikus megszűnés.
A végrehajtás szabályozásával kapcsolatban azt látjuk, hogy az szinte teljes mértékig hiányzik és
a gyakorlat is járásról-járásra különbözik Szlovákiában. Semmiféle végrehajtási rendeleti
szabályozása nincs a törvénynek, ami nagyon sok aggályt vet fel. Gyakorlatilag kimondható,
hogy a törvény az 1997-es Európai Állampolgársági Egyezménnyel is szembemegy eljárásjogi
szempontból, hiszen nincs határozat, nincs indokolás és nincsen jogorvoslat, sem bizonyítási
kényszer az ügyfélre vonatkozóan, tehát ha egy egyszerű nyilatkozattal bejelenti, hogy
megszerezte egy másik állam állampolgárságát, akkor ex lege megszűnik a szlovák
állampolgársága. Az eddigi tapasztalatok szerint a bejelentő kap egy felszólítást, hogy adja le az
igazolványait, hiszen a nyilvántartásokból törölve lettek az adatai. Fontos kiemelni, hogy ez ellen
szintén nincs jogorvoslati lehetőség, így tehát eljárásjog szempontból nézve maximálisan a
jogbiztonság elveibe ütközik ez a gyakorlat. Ugyanígy erőteljesen aggályos a nyilatkozati elv,
mely szerint semmivel sem kell igazolnia az illetőnek egy másik állam állampolgárságának
megszerzését. Ezzel kapcsolatban két probléma is felmerül. Egyfelől nem vizsgálják meg a
személyazonosságot, ami ad absurdum azt is jelentheti, hogy a szomszédom nevében beküldött
nyilatkozattal meg tudom szüntetni az állampolgárságát, töröltetni tudom őt az összes állami
nyilvántartásból. Érdekes lehet továbbá, hogy ebben az esetben is felmerül a hontalanság
problémája. Ha csupán bejelentem azt, hogy megszereztem a magyar állampolgárságot,
ugyanakkor ezt semmivel sem igazolom, akkor a hontalanság bekövetkezik azzal, hogy
megszűnik a szlovák állampolgárságom, márpedig ennek elkerülésére egy egész sor egyezmény
tartalmaz szabályokat, és maga az 1997-es strasbourgi egyezmény is kifejezetten ennek a
megakadályozását tűzi ki célként.
Az effektivitás elvéről is szólnunk kell röviden. Vajon mi lehetne effektívebb kapcsolat annál,
mintha valaki magyar nemzetiségűként Szlovákiában magyar állampolgárnak született, 1938 és
1945 között is magyar állampolgár volt, és most szeretne harmadjára is magyar állampolgár
lenni. Ennél több effektivitási pontot nehéz lenne felsorolni – mármint az idős Tamás Ilonka néni
esetében.
A statisztikák egyértelműen mutatják, hogy körülbelül 440 embert fosztottak meg szlovák
állampolgárságuktól az utóbbi másfél-két évben, ebből 24-25 embert azért, mert felvette a
magyar állampolgárságot. Nyilván nagyságrendekkel többen vették fel a magyar
állampolgárságot, de nem jelentették be a szlovák hatóságoknak, amely világosan jelzi az egész
rendszer működésképtelenségét.
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Érdekes adalék ehhez, hogy létezett egy a cseh állampolgárságot megengedő szlovák
törvénytervezet, amely azt célozta volna, hogy a cseh állampolgároknak azért engednék meg a
szlovák állampolgárság megszerzését és megtartását, mert a két régió szoros kötődéssel és
történelmi kapcsolatokkal rendelkezik. Aki ismeri a Kárpát-medence történelmét, ezen nyilván
csak mosolyogni tud.
A lakóhely fogalma és az effektivitás kérdése kapcsán meg kell említenünk, hogy az új szlovák
állampolgársági szabályozás az állampolgárság megtartását a lakóhelyhez kötné. Ez a
szabályozás egyrészt nagyon könnyen megkerülhető, másrészt a szabályozás logikája egyáltalán
nem racionális, hiszen ha valaki örökre el kívánja hagyni Szlovákiát, az megtarthatja a szlovák
állampolgárságát, míg aki a saját szülőföldjén akar maradni, az nem. Ez az effektivitás elvének
paradoxonba átmenő abszolút kiforgatása.
És végezetül egy történet, amely már átvezet bennünket a 2004/38/EK irányelv alkalmazására is,
és az abszurditás újabb érdekes esete. A 101 éves Tamás Ilonka néni Rimaszombaton él, és a
nyugdíj, valamint az egészségügyi ellátás miatt a 2004/38/EK irányelv alapján kérte a
nyilvántartásba vételét. Ehhez meg is volt a joga, azonban a szlovák jogrendszer és a szlovák
idegenrendészeti informatika nem tudta kezelni ezt a kérdést, mert ebben az esetben nem
értelmezhető az utolsó külföldi lakóhely. Ha Ilonka néni egész életében a saját városában,
Rimaszombaton élt, és nem volt magyarországi lakcíme, nem lehetett mit beírni az
idegenrendészeti nyilvántartásba. Az a kissé abszurd megoldás született, hogy beírták az „új”
lakóhelyet, ahol mindig is élt a néni, azaz Rimávska Sobota, Szlovákia, és a korábbi külföldi
lakcímként bejegyezték a következőt: Rimaszombat, Magyarország.
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Parlamenti kérdések
2011. június 16.

P-005994/2011

Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Bauer Edit (PPE)
Tárgy: Az állampolgárság
összeegyeztethetősége

ex

lege
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való

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2010. május 26-án módosította „A Szlovák Köztársaság
állampolgárságáról” szóló Tt. 40/1993 számú törvényt. A módosítás következtében ex lege
elveszítik szlovák állampolgárságukat, akik más állam állampolgárságát önként felveszik. Az
Európai Unió Bíróságának állandó gyakorlata alapján az állampolgárság megadásával és
megvonásával kapcsolatos kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak(1). Az Európai Unió
Bírósága a Janko Rottmann(2) ügyben hozott ítéletében kifejtette, hogy a tagállamoknak az
„állampolgárság területén meglévő hatáskörök gyakorlása során” figyelembe kell venniük az
uniós jogot(3). Ezen ítéletből kitűnik, hogy az uniós jog – különös tekintettel a tagállamok
alapvető jogállásául szolgáló uniós polgárságra vonatkozó rendelkezések(4) – megkövetelik,
hogy az állampolgárság megvonása során vegyék figyelembe az uniós jogrend által védett
érdekeket, különösen azokban az esetekben, amikor az ilyen intézkedések az uniós polgárság
elveszítését is maguk után vonják. Ilyen esetben a közösségi jog megköveteli a bírói
felülvizsgálatot, illetve az arányosság jogelvének figyelembevételét(5).
A szlovák szabályozás alapján más állam állampolgárságának önkéntes felvétele esetén a szlovák
állampolgárság ex lege megvonása nyilvánvalósan nem teljesíti az uniós jog által megkövetelt
feltételeket. E jogsértést különösen súlyosnak tekintjük azokban az esetekben, amikor egy
szlovák állampolgár harmadik ország állampolgárságát venné fel, és így uniós polgárságát is ex
lege elveszíti, anélkül, hogy esetében biztosítani lehetne az arányosság jogelvének vagy a bírói
felülvizsgálat lehetőségének alkalmazását.
Figyelembe vette-e az Európai Bizottság eddigi nyilatkozatai alapján ezeket a helyzeteket, illetve
mit kíván tenni a Bizottság a „szerződések őreként” e jogsértő helyzet mielőbbi orvoslására?
(1) Bíróság, C-179/98, 23. pont.
(2) Bíróság, C-135/08.
(3) Bíróság, C-135/08, 45. pont.
(4) Bíróság, C-135/08, 43. pont.
(5) Bíróság, C-135/08, 48. és 55. pont.
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Parlamenti kérdések
2011. július 14.

P-005994/2011

Viviane Reding válasza a Bizottság nevében
Az Európai Unió Bírósága a tisztelt képviselő által említett C-135/08. sz. Rottmann ügyben
hozott 2010. március 2-i ítéletében megerősítette állandó ítélkezési gyakorlatát, amely szerint a
tagállamoknak az állampolgárság területén meglévő hatáskörük gyakorlása során figyelembe kell
venniük az uniós jogot. Kimondta továbbá, hogy ez az ítélkezési gyakorlat megállapítja azt az
elvet, amelynek értelmében – uniós polgárok esetén – e hatáskör gyakorlása az uniós jogra
vonatkozóan működtetett bírói felülvizsgálat alá tartozik, amennyiben az az uniós jogrend által
biztosított és védett jogokat érint. A Bíróság jelezte, hogy különösen ez a helyzet a honosítás
visszavonására vonatkozó, az alapügyben szereplőhöz hasonló határozat esetében.
Az elsődleges jog által az uniós polgárok jogállásának tulajdonított jelentőségre tekintettel a
Bíróság megállapította, hogy a nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy a szóban forgó
visszavonási határozat tiszteletben tartja-e az arányosság elvét, figyelembe véve azokat az
esetleges következményeket, amelyeket ez a határozat idéz elő az érdekelt személy és – adott
esetben – családtagjai számára a valamennyi uniós polgár részére biztosított jogok elvesztése
tekintetében.
A fentiek alapján szem előtt kell tartani, hogy a Rottman-ügy körülményei nem tekinthetők
azonosnak az Ön kérdésében felvetett körülményekkel.
Mindazonáltal az olyan nemzeti jogszabályok végrehajtása során, mint amilyen a Szlovák
Köztársaság állampolgárságáról szóló módosított törvény, a Bizottság továbbra is ügyelni fog a
Rottman-ügyben hozott ítélet vonatkozásaira.

Parlamenti kérdések
2010. július 19.

P-5848/2010

Írásbeli választ igénylő kérdés:
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Bauer Edit (PPE)
Tárgy: A személyek szabad mozgása
2010. május 26-án a Szlovák Köztársaság országgyűlése módosította az állampolgárságról szóló
40/1993 sz. törvényt. A módosított törvény 9. cikke (1) bekezdésének 16. pontja úgy rendelkezik,
hogy a Szlovák Köztársaság valamennyi állampolgára, aki saját elhatározásából külföldi
állampolgárságot szerez, elveszíti szlovák állampolgárságát. A hivatkozott cikk (1) bekezdése 21.
pontjának rendelkezései szerint a szlovák állampolgárság elvesztésének napján a közigazgatásban
vagy a polgári szolgálatban minden munkaszerződés vagy a foglalkoztatás alapját képező egyéb
jogviszony, amelynek gyakorlásához feltétel a szlovák állampolgárság, hatályát veszíti.
Azon munkavállalók között, akik az említett törvény rendelkezései értelmében elveszítenék
állásukat, a közalkalmazottakon kívül vámtiszteket, rendőröket, a börtönőrök és bírósági őrök
szolgálatának tagjait, a vasúti rendőrsét tagjait, a katonákat, sőt, még tűzoltókat és a
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mentőszolgálatnál dolgozókat is találunk, függetlenül attól, hogy közhatalmat gyakorolnak-e
vagy sem. A hatályos rendelkezéseknek (a rendőri szervek, a szlovák titkosszolgálat, a bírósági
őrök, a börtönőrök szolgálatának és a vasúti rendőrség tagjainak polgári szolgálatáról szóló
73/1998 sz. törvény; a vámtisztek polgári szolgálatáról szóló 200/1998 sz. törvény; a
tűzoltótestületekről és a mentőszolgálatról szóló 315/2001 sz. törvény) megfelelően a rendőri,
vámtiszti vagy tűzoltói munkakör betöltésének nem csupán a szlovák állampolgárság a feltétele,
hanem a Szlovák Köztársaság területén való állandó tartózkodás is.
1. A Lisszaboni Szerződés 45. cikke, valamint a 2004/38/EK irányelv és az 1612/68 rendelet
alapján, továbbá az Emberi Jogok Európai Bíróságának egyes határozatai fényében a fent
hivatkozott szlovák törvény az európai jogszabályoknak megfelelőnek tekinthető-e?
2. Az állampolgárságra vonatkozó követelményen túl a szakmai tevékenységnek egy adott ország
szerinti állandó lakhelyen való folytatására vonatkozó követelmény összhangban áll-e a
személyek szabad mozgásának elvével, illetve az Európai Unió vonatkozó jogszabályaival?

Parlamenti kérdések
2010. augusztus 25.

P-5848/2010

Viviane Reding válasza a Bizottság nevében
A Bizottság tud a szlovák állampolgársági törvény közelmúltban elfogadott módosításairól. Az
Európai Unió joga szerint a tagállami állampolgárság elvesztésének és megszerzésének feltételeit
kizárólagosan az egyes tagállamok nemzeti joga szabályozza. Ezért a Bizottság nem rendelkezik
hatáskörrel ahhoz, hogy eljárjon az állampolgárság elvesztésére és megszerzésére vonatkozó
meglévő nemzeti szabályokkal kapcsolatosan.
A szlovákiai közszolgálathoz való hozzáférés és az állandó lakóhelyre vonatkozó követelmény
kérdését illetően a Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy e szabályozás minden tekintetben megfelele az EUMSz. 45. cikkének, valamint az 1612/68/EGK rendelet(1) – az Európai Unió Bírósága
által értelmezett – 7. cikke (2) bekezdésének. A Bizottság további információk megszerzése
érdekében kapcsolatba lépett a szlovák hatóságokkal.
(1) A Tanács 1612/68/EGK rendelete (1968. október 15.) a munkavállalók Közösségen belüli
szabad mozgásáról, HL L 257., 1968.10.19.
Parlamenti kérdések
2011. november 18.

E-010662/2011

Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Mészáros Alajos (PPE)
Tárgy: Más tagállamokban megszerzett címek és végzettségi szintek elismerése
Tudomásunk van olyan személyekről, akik miután Magyarországon tanári (tanítói) állás
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betöltéséhez szükséges egyetemi végzettséget szereztek, Szlovákiában specifikus, úgynevezett
PaedDr. képzettséget/címet kívánnak szerezni. Ezt viszont az érintett egyetemek a Szlovák
Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumának állásfoglalása alapján nem teszik lehetővé arra
hivatkozva, hogy a szóban forgó képzés előfeltétele a Mgr egyetemi végzettség(1) (ami
egyenrangú a Magyarországon megszerezhető egyetemi végzettséggel).
Az oktatási rendszerrel kapcsolatos kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak, valamint –
harmonizáció hiányában – a tagállamok állapítják meg egy szakma gyakorlásához szükséges
feltételeket. Azonban a Bíróság gyakorlata értelmében a tagállamoknak e hatáskört a Szerződések
által garantált alapszabadságjogok figyelembevételével kell gyakorolniuk(2).
Az Európai Unió Bírósága(3) megállapította, hogy a tagállamok kötelesek figyelembe venni a
más tagállamok területén megszerzett képesítéseket; különbözeti vizsgát csak abban az esetben
írhatnak elő, ha az adott tagállamban, valamint a más tagállamban megszerzett végzettség által
tanúsított képzettség között objektív összehasonlítást követően hiányosságokat tárnak fel.
Álláspontunk szerint a szlovák hatóságok döntése sérti az uniós jogot többek között azzal, hogy
nem történt meg a más tagállamban szerzett végzettségek számbavétele, illetve ez a gyakorlat
sérti az európai polgárok alapvető jogállásául szolgáló európai polgárság által garantált
jogosultságokat is.
A Bizottság szerint a jelenlegi helyzet nem sérti a személyek szabad mozgásának uniós elvét?
(1) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
(2) Európai Unió Bírósága, De Castro ügyben hozott ítélete, C-149/97, 21 és 32 pontok
(3) Európai Unió Bírósága, Vassopoulou ügyben hozott ítélete, C-340/89

Parlamenti kérdések
2012. január 6.

E-010662/2011

Michel Barnier válasza a Bizottság nevében
A szakmai képesítések elismerését a 2005/36/EK irányelv(1) szabályozza. Az irányelv a teljes
értékű szakmai képesítéssel rendelkező személyek tagállamok közötti mozgását segíti: lehetővé
teszi számukra, hogy egy másik tagállamban ugyanazokat a jogokat élvezzék a szakmájukban
történő munkavállalás kapcsán, mint az ottani állampolgárok. Az irányelv olyan esetekben
alkalmazható, amikor a tagállami szabályozás egy bizonyos szakma esetében konkrét
képesítéshez köti a munkavállalást.
Az Európai Unió szintjén a tanári, illetve tanítói szakma nincs harmonizálva. A tanári, illetve
tanítói képesítések elismerése az úgynevezett általános rendszer keretében történik. Ez azt jelenti,
hogy a fogadó tagállamnak akkor is lehetővé kell tennie az uniós polgár számára, hogy a
területén egy adott szakmát gyakoroljon, ha az adott személy nem rendelkezik az adott tagállam
szabályai szerinti végzettséggel, de rendelkezik azzal a képesítéssel, amely egy másik
tagállamban ugyanannak a szakmának a megkezdésére vagy gyakorlására feljogosítja. Ha a
migráns munkavállaló képesítése és a fogadó tagállamban megkövetelt képesítés között alapvető
különbségek vannak, akkor a fogadó tagállam ellentételező intézkedést gyakorolhat.
Az átadott információk alapján nem határozható meg, hogy sérült-e az EU joga, mint ahogy az
sem, hogy a szóban forgó eset egyáltalán az irányelv hatálya alá tartozik-e, vagy pedig inkább az
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oktatás területén kiadott tudományos fokozatok elismeréséről van szó. A Bizottság ezért arra
biztatja az érintett polgárokat, hogy – akár Magyarországon, akár Szlovákiában – lépjenek
kapcsolatba a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó tagállami kapcsolattartó ponttal(2)
vagy a tudományos fokozatok elismerésével foglalkozó nemzeti információs központtal.(3)
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a szakmai
képesítések elismeréséről, HL L 255., 2005.9.30., 22. o.
(2) http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_contact_points_en.htm
(3) http://www.enic-naric.net
Parlamenti kérdések
2012. október 26.

E-009825-12

Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Alajos Mészáros (PPE) , Zoltán Bagó (PPE)
Tárgy: Uniós jog ratione tamporis hatálya
Egyetért-e a Bizottság az uniós jog ratione temporis alkalmazásával kapcsolatban az Európai
Unió Bírósága által kialakított gyakorlattal(1), amely szerint egy tagállam csatlakozásánál
régebben létrejött jogi helyzetek jelenlegi következményeire is alkalmazni kell az uniós jogot?
Ebben az esetben a Bizottság szerint az uniós jog nemzeti jogszabályok felett élvezett
primátusának elve megköveteli-e, hogy egy tagállamban az Unióhoz való csatlakozását
megelőzően létrejött jogszabályokat, amelyek sérthetik a jogalanyok uniós jogrendből eredő
jogosultságait, a jogalkotó megváltoztassa?(2)
(1) Bíróság, C-224/98, 25. pont; C-290/00, 43‐44. pontok.
(2) Bíróság, 316/81.

Parlamenti kérdések
2012. december 12.

E-009825/2012

José Manuel Barroso válasza a Bizottság nevében
1. Az uniós jogrendben az uniós jog egyetlen hiteles értelmezését az Európai Unió Bírósága adja.
Az uniós intézményeknek és a tagállamoknak a Bíróság értelmezése szerint kell alkalmazniuk az
uniós jogot.
2. A Bíróság azt az ítéletet hozta a Van Gend en Loos ügyben, hogy az Európai Unió
működéséről szóló szerződés nemcsak a tagállamok közötti kölcsönös kötelezettségeket
szabályozza, hanem létrehozta „a nemzetközi jog új jogrendjét, melynek javára az államok
korlátozták szuverén jogaikat”. A Costa kontra Enel ügyben a Bíróság a következőképpen
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határozott az uniós jog nemzeti jogszabályok felvett élvezett primátusával kapcsolatban: „(…) a
Szerződésből eredő, és ezáltal önálló jogforrásból származó joggal szemben – annak eredeti,
sajátos természetéből adódóan – bírói úton nem érvényesíthető semmiféle nemzeti szabály (…)”.
A Lisszaboni Szerződés elfogadásával összefüggésben a tagállamok hivatalosan megerősítették
az uniós jog primátusát: „A Konferencia emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bírósága állandó
ítélkezési gyakorlatának megfelelően a Szerződések és a Szerződések alapján az Unió által
elfogadott jogi aktusok az említett ítélkezési gyakorlat által megállapított feltételek szerint a
tagállamok jogával szemben elsőbbséget élveznek”.
Ami az új tagállamokat illeti, valamennyi új tagállamot köteleznek a szerződések és a Bíróság
ítélkezési gyakorlata.
Ebből adódóan, azokat a jogszabályokat, amelyeket egy adott tagállamban annak uniós
csatlakozása előtt fogadtak el, és amelyek nem összeegyeztethetőek az uniós jog
rendelkezéseivel, módosítani kell az uniós vívmányok tiszteletben tartása érdekében, kivéve
azokat a rendelkezéseket, amelyek esetében átmeneti időszakot állapítottak meg a csatlakozási
szerződésben. Ezen időszakok elteltével a tagállam nemzeti jogrendjének az uniós joggal teljes
mértékben összeegyeztethetőnek kell lennie.

Parlamenti kérdések
2012. július 13.

E-007049/2012

Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Mészáros Alajos (PPE)
Tárgy: Anyakönyvi okiratokkal kapcsolatos, uniós polgárságból eredő jogosultságok sérelme
A Bizottság az anyakönyvvel kapcsolatos szlovák rendelkezések uniós joggal való
összeegyeztethetőségére vonatkozóan elismerte (E-008365/2011) annak fontosságát, hogy az
uniós jog védje a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukkal élő polgárokat, hogy azok
ne kerüljenek hátrányos helyzetbe amiatt, hogy nevük nem azonos formában van bejegyezve. A
Bizottság azonban nem állapította meg az uniós jog általunk hivatkozott sérelmét, többek között
hivatkozva a szabályozás módosítására, valamint arra, hogy – álláspontja szerint – a szlovák
hatóságok kérésre más nemzetiségűek számára az anyakönyvi kivonatot úgy állítják ki, hogy
azon a név az ő anyanyelvén szerepeljen.
Álláspontunk szerint a Bíróság – többek között – a Garcia Avello(1) és a Malgožata RunevičVardyn/Łukasz Paweł Wardyn(2) ügyekben hozott ítéleteiben jelentős jogfejlődés következett be
az uniós jogban az anyakönyvi okmányok tekintetében, ami bizonyos helyzetekben többet
követel meg annál, hogy a polgárok neve azonos formában legyen bejegyezve az Európai Unió
területén belül.
A hatályban lévő szlovák szabályozás a többszöri módosítás ellenére(3), valamint – a hozzánk
érkezett panaszok alapján – az állandó közigazgatási gyakorlat(4) nem minden esetben teszi
lehetővé az elhunyt hozzátartozók (nagyszülő) halotti anyakönyvi kivonatának kisebbségi nyelvi
helyesírás és írásmód alapján történő kiadását. E tény alkalmas a kisebbségi név és helyesírási
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szabályok szerint anyakönyvezett, valamint hivatalos okmányaikban is így szereplő
személyeknek jelentős magánjellegű, vagy szakmai kárt okozni, ugyanis a hivatalos nyelv
(államnyelv) és a kisebbségi nyelv (anyanyelv) helyesírási és írásmódbeli szabályai alapján
kiadott iratok egyértelműen különbözhetnek egymástól.
Nehézzé válik az érintett személyek számára – az okmányokban használt különbözőség miatt – a
család egységének, valamint a fennálló rokoni kapcsolatoknak a bizonyítása, ebből következően
pedig az elhunyt családtaggal kapcsolatos – más tagállamban történő – öröklési követelések vagy
szerzői jogok érvényesíthetősége.
Tekintettel a fentiekre, változott-e a Bizottságnak az uniós jog sértésével kapcsolatos álláspontja?
(1) Bíróság, C-148/02. sz. ügy
(2) Bíróság, C-391/09. sz. ügy, 72–76. pontok: a mindennapi élet megköveteli, hogy a családok
képesek legyenek igazolni a tagjaik között fennálló kapcsolatot; ebben a Bíróság figyelembe
veszi, hogy az eltérés tudatos döntés eredményének tekinthető-e. A Bíróság gyakorlata alapján
sérülhet az uniós jog, ha egy család tagjai különbözőképpen vannak anyakönyvezve.
(3) A 204/2011. sz. törvénnyel módosított 154/1994. sz. törvény 19 § (10) és (11) bekezdése a
közvetett rokoni kapcsolat (például nagyszülő) esetére nem teszi lehetővé a kisebbségi
okmányok kiadását.
(4) A gyakorlat (0118130, 0154419 c. 6/2012) bizonyítja, hogy a nagyszülők neve a kiadott
okmányokban csak államnyelven jelenik meg; Bartal helyett Bartalová, az Ede helyett Eduard,
Bondor helyett Bondorová szerepel a kivonatokon.

Parlamenti kérdések
2012. szeptember 7.

E-007049/2012

Viviane Reding válasza a Bizottság nevében
Ahogyan azt a Bizottság az E-008365/2011 sz. írásbeli kérdésre adott válaszában(1) kifejtette, az
EU joga biztosítja, hogy azon uniós polgárokat, akik a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogukat gyakorolják, nem éri hátrány amiatt, mert nevük nem azonos formában szerepel a
nyilvántartásokban az Európai Unión belül.
Attól eltekintve, hogy a tisztelt képviselő írásbeli választ igénylő kérdésében hivatkozott
nagyszülők csakugyan gyakorolták-e a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat és
jogosultak-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 21. cikke szerinti védelemre, a
Bizottság hangsúlyozza, hogy a Bíróság C-391/09 sz. Runevič-Vardyn ügyben hozott ítéletében
megerősítette: az uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogáról szóló uniós jogszabályt úgy kell
értelmezni, hogy azzal nem ellentétes, ha az illetékes hatóságok megtagadják valamely
anyakönyvi okmánynak a név kívánt alakban történő feltüntetésével való kibocsátását, feltéve
hogy e megtagadás nem okoz jelentős adminisztratív, szakmai vagy magánjellegű hátrányt az
érintett uniós polgároknak.
A Bizottságnak nem áll módjában annak értékelése, hogy a kibocsátás megtagadása ilyen jelentős
hátránynak minősül-e. Az illetékes nemzeti bíróság feladata a hátrány súlyosságának értékelése
az adott eset egyedi körülményeinek figyelembevételével(2).
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(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=HU
(2) Lásd a Runevič-Vardyn ügy 77. és 78. bekezdése.
Parlamenti kérdések
2012. június 14.

E-005962/2012

Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Mészáros Alajos (PPE)
Tárgy: Uniós polgárságból eredő jogosultságok akadályozásának megszüntetése
A Bizottság válaszában kifejtette (E-001619/2012), hogy – annak ellenére, hogy az oktatás
tartalmával, és szervezésével kapcsolatos területek a tagállamok hatáskörébe tartoznak – az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikke értelmében az oktatáshoz való
hozzáféréssel kapcsolatos kérdések a Szerződés(1) hatálya alá tartoznak. A Bizottság álláspontja
szerint az összes olyan jelentkező kizárása, akik nem rendelkeznek egy bizonyos nemzeti
diplomával, alapvetően sértené az uniós jogot.
A Bizottság elismeri, hogy egy ilyen helyzet ellentétes lehet az EUSZ 21. cikkével, mivel azokat
bünteti, akik úgy döntöttek, hogy más tagállamban folytatnak tanulmányokat, a más tagállamok
jelentkezőinek kizárása pedig – a 18. cikk által tiltott – állampolgárságon alapuló hátrányos
megkülönböztetésnek minősülne.
A Bizottság válaszában bizonytalanságát fejezte ki a tekintetben, hogy a szlovák hatóságok egy
ilyen általános kizárást alkalmaztak-e. A vonatkozó szlovák szabályozás értelmében(2) azon
személyek, akik „magister” címmel rendelkeznek, rigorózus vizsgát tehetnek, amelynek sikeres
letételét követően az egyetem akadémiai címet állít ki számukra.(3)
Ha a törvény szövegéből nem is lehetne teljes bizonyossággal megállapítani az uniós jogrend
által tiltott általános kizárást, a szóban forgó rendelkezésre vonatkozó oktatási minisztériumi
állásfoglalás(4), valamint e szabály alkalmazási gyakorlata(5) kétséget kizáróan bizonyítja a
kérdéses szabályozás uniós joggal való összeegyeztethetetlenségét. Így szükségesnek mutatkozik
a vonatkozó szabályozás olyan változtatása, amely utalna a szlovák „magister” fokozattal
egyenértékű, más tagállamban megszerzett végzettségek számításba vételére. Továbbá, az uniós
jogrend értelmében a kizárt hallgatók a törvényhozó közbelépését megelőzően is kérhetik a
kérdéses intézményekbe való visszavételüket.
Egyetért-e a Bizottság az uniós jog sértésének megszüntetésére vonatkozó álláspontunkkal?
(1) Bíróság, 293/83.
(2) 2002.évi 131. számú felsőoktatásról szóló törvény 53. § (8) bekezdése.
(3) Általunk hivatkozott esetekben a pedagógiai doktori címet (PaedDr.).
(4) 2011-8218/19613:2-071. Az általunk ismert döntésekből kitűnik, hogy nem a más tagállamban
megszerzett végzettségek egyenértékűsége elismerésének hiányából történt a hallgató
elbocsátása, hanem a magiszter cím hiánya jelentette az okot a posztgraduális képzésből való
kizárásra. Az oktatási intézmény álláspontját a szlovák oktatási minisztérium levelében is
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megerősítette.
(5) A kérdéses jogszabály alapján a kérdéses oktatási intézményben a szlovák oktatási
minisztérium állásfoglalása alapján az összes – magiszteri címmel nem rendelkező – hallgatót
elbocsátották.
Parlamenti kérdések
2012. augusztus 3.

E-005962/2012

Andrula Vasziliu válasza a Bizottság nevében
A Bizottság egyetért azzal, hogy kételyek merülhetnek fel a tekintetben, hogy a szóban forgó
jogszabályi rendelkezések alkalmazása összeegyeztethető-e az uniós joggal. A Bizottság
emlékeztet arra, hogy az ilyen rendelkezések alkalmazása által közvetlenül érintett személyeknek
elméletileg van lehetőségük arra, hogy jogaikat közvetlenebb és személyesebb formában –
nemzeti szinten elérhető jogorvoslati eszközökkel – érvényesíthessék, ugyanakkor a Bizottság
tájékoztatja a tisztelt képviselőt, hogy időközben kapcsolatba lépett a szlovák hatóságokkal a
kérdés tisztázása céljából. A Bizottság értesíti majd a képviselőt az üggyel kapcsolatos fontosabb
fejleményekről.
Parlamenti kérdések
2012. március 9.

E-002730-12

Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Edit Bauer (PPE) , Kinga Gál (PPE)
Tárgy: Állampolgárság
összeegyeztethetősége

megvonásával

kapcsolatos

gyakorlat

uniós

joggal

való

A szlovákiai kettős állampolgárság tiltásáról szóló 40/1993 Tt. törvénymódosítás ügyében a
Bizottság legutóbbi válaszában (P-005994/2011) kifejtette, hogy „a tagállamoknak az
állampolgárság területén meglévő hatáskörük gyakorlása során figyelembe kell venniük az uniós
jogot”, illetve „e hatáskör gyakorlása az uniós jogra vonatkozóan működtetett bírói felülvizsgálat
alá tartozik, amennyiben az az uniós jogrend által biztosított és védett jogokat érint”.
Mivel más állampolgárság felvétele esetében a szlovák állampolgárság ex lege elveszik, a
hivatalos szervek végzést nem adnak ki és fellebbezés (közigazgatási vagy bírósági úton) nem
lehetséges. A hasonló esetek sorából példaként említhetjük G. L. esetét, aki Magyarországon
utolsó éves joghallgatóként felvette a magyar állampolgárságot. Az érintett levélben közölte a
szlovák hatóságokkal, hogy Magyarországon köztisztviselői állást kíván betölteni. Érvelését –
miszerint uniós jogrend által védett érdekről van szó a munkavállalás szabadságával
összefüggésben – alátámasztják a jogi végzettségek elismerésének különös szabályai, illetve az
állampolgárság megkövetelésének jogszerűsége.
Az érintett nem kapott indokolt döntést szlovák állampolgársága elvesztéséről, erről a tényről
csak az egészségbiztosító jogviszonya megszűnésével kapcsolatos értesítése, és okmányainak
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leadására felszólító rendőrségi határozat(1) révén értesült. Az érintett fél indokolt döntésre, és
állampolgársága elveszéséről szóló igazolásra vonatkozó kérelmét a hatáskörrel rendelkező
hatóság a szlovák szabályozásra hivatkozva utasította el(2).
Nyilvánvaló, hogy e szabályozás ellentétes az uniós joggal, tekintettel a Bíróság(3) gyakorlatára
és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. és 47. cikkeire, különös tekintettel a hatékony
jogorvoslat elengedhetetlen feltételének tekinthető, a közigazgatási döntések indoklására
vonatkozó kötelezettségre, és a bírói felülvizsgálat biztosítására. A Bíróság gyakorlata alapján(4)
a tényleges érvényesülés elve megköveteli, hogy a nemzeti eljárási szabályok ne tegyék
lehetetlenné az uniós jogrendből eredő jogosultságok érvényre juttatását.
Mit kíván tenni a Bizottság e szabályozással kapcsolatos uniós jogsértés orvoslására?
(1) Egészségbiztosító: 2700CC4410; Rendőrség: ORPZ-LV-OPP1-4-010/2011.
(2) ObU-NR-OVVS4-2012/00141.
(3) Bíróság, Heylens, 222/86; Johnston, 222/84.
(4) Bíróság, Unibet, C-432/05, P 82; Rewe, 33/76.
Parlamenti kérdések
2012. május 7.

E-002730/2012

Viviane Reding válasza a Bizottság nevében
Amint azt a Bizottság a P-005994/2011. számú írásbeli kérdésre(1) adott válaszában jelezte, a
Rottmann-ügy (C-135/08) körülményei nem tekinthetők azonosnak a tisztelt képviselők
kérdésében felvetett körülményekkel, a Szlovák Köztársaság jelenleg hatályos állampolgársági
törvénye értelmében az állampolgárság ex lege elvesztésére vonatkozóan.
A Bizottság emlékeztet arra, hogy az Európai Unió Bíróságának a Rottmann-ügyben hozott
ítélete egyedi közigazgatási határozatra vonatkozott, amelyben az érintett személy honosítását
visszavonták azon az alapon, hogy azt csalás útján szerezte. A Szlovák Köztársaság
állampolgársági törvényére vonatkozó szóban forgó esetben azonban az állampolgárság
elvesztése a törvény erejénél fogva történt egy személy szabad akaratának következtében, azaz az
egyénnek a külföldi állampolgárság önkéntes megszerzésére irányuló saját kérelmét követően.
A tisztelt képviselők által hivatkozott egyedi eset – amely egy szlovák állampolgárt érint, aki
önként vette fel a magyar állampolgárságot és ennek következtében a törvény erejénél fogva
elvesztette szlovák állampolgárságát, amint az állampolgárság megszerzése a szlovák hatóságok
tudomására jutott – nem tartalmaz semmiféle olyan új elemet, amely befolyásolhatná ezt az
értékelést.
(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp.
Parlamenti kérdések
2012. február 9.

E-001619-12

Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
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az eljárási szabályzat 117. cikke
Alajos Mészáros (PPE)
Tárgy: A munkavállalás szabadságának korlátozása
A rendelkezésünkre álló iratokból egyértelműen kitűnik, hogy az érintett személyek tanári állás
gyakorlásához szükséges képesítéseket szereztek Magyarországon, és végzettségüket a szlovák
hatóságok/intézmények egyenértékűnek ismerték el(1). A PaedDr (paedagogicae doctor)
képzésből kizárólag azzal az indokkal zárták ki az érintetteket – nagy részüket közvetlenül a
záróvizsgákat megelőzően –, hogy a vonatkozó szlovák szabályozás e képzésben való részvételt
kizárólag Mgr egyetemi végzettséggel rendelkezők számára teszi lehetővé.
Álláspontunk szerint is bizonytalannak tekinthető ebben a helyzetben a 2005/36/EK irányelv
alkalmazhatósága. Az uniós jog azonban megköveteli, hogy a tagállamok az oktatás területén
meglévő hatásköreik gyakorlása során ne akadályozzák többek között a munkavállalás
szabadságát(2). Másrészt az az elv, miszerint a tagállamoknak figyelembe kell venniük a más
tagállamokban megszerzett végzettségeket, a szerződések által biztosított alapszabadságok részét
képezi, így az nem függhet egy irányelv megalkotásától/alkalmazhatóságától(3).
Ha a PaedDr képzettség nem elengedhetetlen feltétele Szlovákiában a tanári szakma
gyakorlásának, e képzettség előnyt jelent a munkavállaláshoz, gyorsabb szakmai előmenetelt,
magasabb fizetést tesz lehetővé(4). Azok, akik – a tanári képzettség megszerzésének ideje alatt –
nem Szlovákiában tartózkodtak, rosszabb helyzetbe kerülnek a szlovák állampolgárokhoz képest,
ami felveti az állampolgárság szerinti diszkriminációt a munkavállalás szabadságával
összefüggésben(5).
A hivatkozott döntések, valamint a Bíróság gyakorlatának fényében a Bizottság bizonyítottnak
találja-e az adott kérdésben az uniós jog megsértését?
(1) P-TE 140/2004-s.
(2) Bíróság, C-19/22, 28. pont.
(3) Bíróság, C-31/00, 25. pont.
(4) Bíróság, C-19/92, 19-21. pont és 390/2011.
(5) Bíróság, C-281/98, 39‐ 41. pontok.
Parlamenti kérdések
2012. április 17.

E-001619/2012

Androulla Vassiliou válasza a Bizottság nevében
A Bizottság először is kiemelné, hogy míg elsősorban a tagállamok felelősek az oktatási
tartalomért és oktatási rendszerük megszervezéséért, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUSz.) 165. cikke értelmében az oktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdések a
Szerződés hatálya alá tartoznak (lásd.: 293/83. sz. Gravier-ügy [1985] EBHT 593. o, 19. pont).
Az EUSz. 165. cikke alapján a tagállami egyetemek, mielőtt egy másik tagállamban szerzett
diplomával rendelkező hallgatót egyetemük képzésére bocsáthatónak minősítenének, kérhetik a
hallgatótól diplomája előzetes akadémiai elismerési eljárás keretében történő elismertetését.
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Ugyanakkor az összes olyan jelentkező általános kizárása, aki nem rendelkezik egy bizonyos
nemzeti diplomával, alapvetően ellentétes lenne az uniós joggal. Pontosabban: ha a jelentkezők
az adott tagállam állampolgárai, tekinthető úgy, hogy ezen intézkedések büntetik őket azért, mert
úgy döntöttek, hogy külföldön folytatnak tanulmányokat, ami ellentétben állhat az EUSz.
21. cikkével; amennyiben pedig a jelentkezők egy másik tagállam állampolgárai, egy ilyen
kizárás nemzeti alapon történő hátrányos megkülönböztetésnek minősülhet, amit az EUSz.
18. cikke tilt.
Jelen esetben a rendelkezésünkre álló információk alapján nem derül ki világosan, hogy a szlovák
hatóságok ténylegesen egy ilyen általános kizárást alkalmaztak-e. A Bizottság ezért szívesen
venne a tisztelt képviselőtől minden olyan további információt, ami segíthet e kérdés
tisztázásában.
Parlamenti kérdések
2013. február 1.

E-001120-13

Írásbeli választ igénylő kérdés
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 117. cikke
Alajos Mészáros (PPE) , Zoltán Bagó (PPE)
Tárgy: Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos rendelkezések
A Bizottság E-007049/2012 kérdésünkre adott válaszában – anyakönyvek kiállításával
kapcsolatban – kifejtette, hogy „nem áll módjában annak értékelése, hogy a kibocsátás jelentős
hátránynak minősül-e”. A Bizottság indoklásában hivatkozott az Európai Unió Bíróságának
gyakorlatára, miszerint az „illetékes nemzeti bíróság feladata a hátrány súlyosságának értékelése,
az adott eset egyedi körülményeinek figyelembe vételével”.
Álláspontunk szerint, ha az Európai Unió Bizottságához – az eljárási szabályzat 117. cikke
értelmében – egy európai parlamenti képviselő kérdést intéz egyes tagállami rendelkezések uniós
joggal való összeegyezethetőségével kapcsolatban, akkor arra nem vonatkoznak az előzetes
döntéshozatali eljárás „kötöttségei”(1), többek között az, hogy az Európai Unió Bíróságának csak
valós jogvita esetén van hatásköre. Az előzetes döntéshozatali eljárás „kötöttségeitől” eltekintve,
egy tagállami jogszabály – vagy állandó közigazgatási gyakorlat – abban az esetben is sértheti az
uniós jogot, ha az nincs összhangban az Európai Unió Bíróságának gyakorlatával. Az uniós jog
sértésére nem adhat igazolást, hogy egy tagállam a gyakorlatban nem alkalmaz bizonyos, uniós
joggal nem összeegyeztethető jogszabályokat.
A Bíróság gyakorlata alapján nehezen képzelhető el, hogy határokon átnyúló viszonylatban ne
okozzon személyes, vagy szakmai hátrányt(2), ha a szülő és nagyszülő más néven van
anyakönyvezve, és ezzel a köztük lévő kapcsolat bizonyítása nehézségekbe ütközik. Érvelésünkre
további indokot adhat(3), hogy a kérdéses szabályozás értelmében a gyermek születési
anyakönyvi kivonatán szüleinek neve csakis a gyermek születésének idején ismert formában
állítható ki, a később történt kisebbségi nyelvi szabályok szerinti változtatásokat a hatóságok nem
vezetik át(4) az anyakönyvi okmányokra.
Kérdezzük a Bizottságot, hogy jogi vagy politikai kritériumok alapján tartja úgy, hogy nem áll
módjában annak értékelése, hogy jelentős hátránynak minősül-e a kibocsátás megtagadása,
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valamint változott-e az álláspontja az új körülmények bemutatásával? Amennyiben a Bizottság
jogi kritériumok alapján tartja úgy, hogy nem áll módjában választ adni a kérdésre, mivel
indokolható, hogy a Bíróság gyakorlatában az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés(5)
területén is előfordul, hogy a nemzeti bíróság hatáskörébe „utalja” bizonyos, egyedi mérlegelést
igénylő kérdések eldöntését, ugyanakkor ennek ellenére a Bizottság az adott ügyben
Magyarország ellen kötelezettségszegési eljárást indított, és ezt – tudomásunk szerint – tisztán
jogi kérdésnek tartotta?
(1) Az előzetes döntéshozatali eljárás egy alá-fölérendeltséget nélkülöző, kooperációs
mechanizmusként értelmezhető. E korlátok azonban nem akadályozzák az uniós jog
érvényesülését, amelynek monopóliumával a Bíróság rendelkezik.
(2) Határokon átnyúló viszonylatban a család egységének biztosítása, vagy határokon átnyúló
örökségek, szerzői jogok viszonylatában.
(3) Vyhlaska 320/1994 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 25 § (2).
(4) A Bizottság is elismerte annak fontosságát (E-008365/2011), hogy az uniós jog védje a szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukkal élő polgárokat, hogy azok ne kerüljenek
hátrányosabb helyzetbe amiatt, hogy nevük nem azonos formában van bejegyezve.
(5) Bíróság, C-250/09.
Parlamenti kérdések
2013. április 17.

E-001120/2013

Viviane Reding válasza a Bizottság nevében
Amint a Bizottság az írásbeli kérdésre adott, E-7049/2012 számú válaszában ismertette, a
kérelmezett nevet tartalmazó anyakönyv kiállításának elutasítása akkor minősül az EUMSZ
21. cikke által elismert szabadságok korlátozásának, ha alkalmas arra, hogy „az érintettek
számára jelentős adminisztratív, szakmai vagy magánjellegű hátrányt” okozzon.
A Bíróság hangsúlyozta, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság feladata értékelni az
EUMSZ 21. cikke által elismert szabadságok korlátozását jelentő jelentős hátrány fennállását, a
korlátozás objektív indokait és arányosságát. A korlátozás tényleges hatását és lehetséges
indokait csak eseti alapon, valamennyi releváns tény és bizonyíték alapos elemzését követően
lehet értékelni. Az említett információkhoz hozzáféréssel rendelkező nemzeti bíróságok
különösen alkalmasak e feladat elvégzésére.
A Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy megítélhesse, a tisztelt Képviselő Urak által leírt
konkrét helyzetben teljesülnek-e a Bíróság által meghatározott követelmények.
A C‐286/12. sz. ügy körülményei nem hasonlíthatók össze a C‐391/09. sz. ügy körülményeivel.
Az előbbi tárgya egy olyan, a nyugdíjkorhatár csökkentésére irányuló jogszabály, amely azonos
következményekkel jár a hatálya alá tartozó összes személyre nézve. Ezzel szemben az, hogy a
kérelmezett nevet tartalmazó anyakönyv kiállításának elutasítása (mint a C‐391/09. sz. ügyben)
hátrányt okoz-e az egyedi uniós polgár számára, valamint hogy az esetleges hátrány jelentősnek
minősül-e, az érintett uniós polgár sajátos helyzetétől függ, és egyedi tényeken alapuló értékelést
tesz szükségessé.
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