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É s a di s z k r i m i nÁc iÓ t i l a l m a

Állampolgárságunk üzen arról, hogy melyik politizásaként felfogható egyéni jogosultságnak értendő,
hanem az államok olyan általános kötelezettségének,
kai közösséghez tartozunk, az állampolgársági szaamelynek célja a hontalanság nemkívánatos jelensébályok pedig képet adnak a politikai közösség kiterjedéséről és tagjairól. Az állampolgárság egyéni és
gének mielőbbi felszámolása.
közösségi aspektusai ennél fogva elválaszthatatlanok
Az állampolgársági politika sem lehet mentes
egymástól. Az önkormányzás különböző szintjei is
azonban a diszkrimináció tilalmának követelménye
akkor értelmezhetők, ha a politialól, amely szerint önkényes kükai társulás határai világosak. ez a z Í r Á s a m ell et t Ér- lönbségtétel valósul meg, ha a
Éppen ezért jelentős kérdés, hogy vel, hogy az egyenlõsÉg döntéshozó nem tud elfogadható,
kinek áll hatalmában a politikai e lv É n e k É rv É n y e s Ü l É s É t nyilvános indokot adni a szeméközösség határainak meghúzá- segÍtõ diszkriminÁciÓti- lyek közötti különbségtételre. Az
sa, és melyek e hatalom lehetsé- lalom az etnikai alapÚ állam nem tehet önkényesen küges korlátai. A nemzetközi és a ÁllampolgÁr sÁgi politi- lönbséget az egyes személyek kökÁt is behatÁrolja
szupranacionális emberi jogi inzött, amikor állampolgárságot
tézmények (mindenekelőtt az Eunyújt, és akkor sem, ha tartózkorópa Tanács és az Európai Unió) egyre nagyobb hadik az állampolgárság megadásától. Az emberi jogi
normák általános elfogadottsága az állampolgársági
tást gyakorolnak a tagállami állampolgársági politipolitikát is átalakította. Korábban nem volt ismeretka alakulására, adott esetben korlátozva a tagállami
len a nők és férfiak közötti különbségtétel az államambíciókat.
A nemzetközi jog hagyományosan úgy tekint az
polgársági szabályozásban. Egy válás például a nő
állampolgársághoz való jogra, mint teljes mértékben
helyzetét állampolgársági szempontból is jelentősen
az állami szuverenitás körébe tartozó kérdéskörre.
megnehezítette. A mai demokratikus államok államEzt az egyes országok úgy értelmezik, hogy teljes a
polgársági politikájuk kialakítása során nem diszkszabadságuk a nemzetközi beavatkozástól mentes
riminálnak nemi alapon. Ugyanakkor ezek az állaszabályozásra. Külső korlátokkal az államok csak
mok a mai napig alkalmaznak olyan etnokulturális
akkor szembesülnek, ha a nemzetközi közösségtől
kritériumokat, amelyek különbséget tesznek az álvalamely személyhez (tipikus esetben diplomáciai,
lampolgárjelöltek között, és vonakodnak attól, hogy
konzuli testület tagjához stb.) fűződő jogviszonyuk
a diszkriminációtilalmat e téren is érvényes kritérielismerését igénylik, de ebben az esetben is elég a jogi
umnak tekintsék.
kapcsolat fennállásának felmutatása. Ráadásul ez a
Ez az írás amellett érvel, hogy az egyenlőség elhelyzet nem mond semmit arról a helyzetről, amikor
vének érvényesülését segítő diszkriminációtilalom az
az állam a személyek egy önkényesen kiválasztott
etnikai alapú állampolgársági politikát is behatárolcsoportját kívánja állampolgárként elismerni. Ez
ja. A cikk első része bemutatja, hogy az állampolgárutóbbi esetben az egyetemes emberi jogok szolgálsági politika hogyan formálja a politikai közösséget,
hatnak kiindulópontként az állampolgársági politiés hogy az államok milyen legitim célokat követhetkába való beavatkozásra.
nek állampolgársági politikájuk kialakításakor. Ennek
A nemzetközi jog több mint hatvan éve szabályozérdekében a szöveg normatív követelményeket fogalza az állampolgársághoz való jogot.1 Ez a jog azonmaz meg, és emberi jogi tesztet alkalmaz. A cikkben kifejtettek általános érvényűek, de az írás külöban nem az állami állampolgársági politika korláto-
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A cikk egy eredetileg angolul közzétett írás némileg átdolgozott változata, amely a Perspectives on Federalism folyóiratban (2015/1, 85–116) „Margins of Nationality. External Ethnic Citizenship and Non-discrimination” címmel jelent meg. A szerzők köszönetüket fejezik ki a folyóirat szerkesztőinek, hogy hozzájárultak a magyar nyelvű megjelenéshez.
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nös figyelmet szentel a magyar szabályozásnak, amely
állampolgárságot és szavazati jogot biztosít a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező határon
túli magyarok számára. Az írás harmadik része ez
utóbbi szabályt elemzi, valamint e szabály érvényesülését vizsgálja.
A szerzők politikai fi lozófiai és jogelméleti megfontolásokra tekintettel fogalmazzák meg álláspontjukat, figyelembe véve a nemzetközi emberi jogi fórumok irányadó döntéseit. Az írás végignézi a külhoni etnikai állampolgárság mellett és ellen szóló
azon érveket, amelyek például egy strasbourgi bírósági eset során a panaszos és az állampolgársági politikáját védő kormányzat részéről elhangozhatnak.2
Emellett az írás figyelembe veszi azokat az empirikus kutatásokat is, amelyek az elmúlt években a magyarországi külhoni etnikai állampolgársági politika hatásait vizsgálták. A három szint – vagyis az elméleti, az empirikus és a normatív sztenderdek
szintje – együtt képes átfogó képet adni az etnikai
preferenciákat alkalmazó állampolgársági politika
működéséről. A szerzők – Brubaker nyomán – a háromszereplős viszony résztvevőit nemzeti kisebbségnek, a lakóhelyül szolgáló országot honos (vagy területi) országnak, a terjeszkedő állampolgársági
politikát alkalmazó országot nemzetépítő vagy anyaországnak nevezik, illetve esetenként többségi nemzetként utalnak az utóbbi ország többségi etnikai
közösségére.3
Etnikai alapú állampolgársági politika alatt azt a
kormányzati politikát értjük, amikor egy állam az
állampolgárságot a határain túl élő személyek számára etnokulturális kritériumok alapján nyújtja. Az
etnokulturális szempontok jelentős szerepet játszottak, illetve játszanak ma is az európai nemzetállamok kialakításában. Egyes államok előnyt biztosítanak az állampolgárjelöltek számára a közös nyelvre,
vallásra, illetve valamiféle elképzelt közös, ősi származásra tekintettel.4
k i k b õl Á l l a n É p?

Egy nap Japán választójogot biztosít Norvégia polgárainak; azzal, hogy ha szeretnék, saját pártot juttathatnak a japán törvényhozásba. Ezt követően a
japán képviselők adót vetnek ki a norvég olajra, amelyet azután japán finomítókba irányítanak. Ez a hipotetikus példa szemlélteti Ronald Dworkin Justice
for Hedgehogs című könyvében, hogy nem elegendő,
ha az önkormányzás valamiféle lehetősége adott;
ugyanolyan fontos, hogy azok – és csakis azok – az
emberek élhessenek az önkormányzás jogával, akiket az valóban megillet. Dworkin szerint az embe-
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rek szeretik, ha hozzájuk hasonló emberek kormányozzák az életüket, és ez a jelek szerint hosszú ideig
igazolta a tribalizmust és a nacionalizmust. Ugyanakkor még ma sincs igazán jó válaszunk arra a kérdésre, hogy kiknek kell alkotniuk a népet. Ez feltehetően azért alakult így, mert a demokrácia ideálja
már feltételez egy létező politikai közösséget. Alapértelmezett formában már jelen vannak a nemzetállamok, amelyek határait földrajzi és történelmi események alakították, illetve módosították.5 Ezekben
az államokban leginkább születéssel, illetve származással szerzünk állampolgárságot, kisebb részben honosítással. De minden esetben az állam dönt az állampolgárság megszerzéséről: vérségi elv (ius sanguinis) vagy területi elv (ius soli) alapján. A születést
követően megszerzett állampolgársághoz a honosításon keresztül vezet az út. Ahhoz, hogy valaki ily
módon szerezzen állampolgárságot, főszabály szerint jogszerűen be kell jutnia az adott államba, és ott
legalább tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.6
A tanulmány kiindulópontja – Rawls nyomán haladva – az a megállapítás, amely szerint a ma létező
államok a politikai legitimáció és az igazságosság érvényesítésének elsődleges helyszínei, amelyeknek a
szuverenitását a területükön élő polgárok egyenlő
méltósága korlátozza. Ez a „korlátozás” abban nyilvánul meg, hogy az állam intézményeinek minden
egyes polgárt egyenlően értékes személynek kell tekintenie, és a politikai döntések meghozatalakor minden polgár sorsát egyformán figyelembe kell vennie.
Egész életünket meghatározza az a körülmény, hogy
melyik politikai közösség tagjává válunk születéssel
vagy honosítással. A politikai közösség polgárainak
élete és sorsa ugyanis szorosan összefonódik. Az állam
intézményei alkotják azokat a szabályokat, amelyek
irányítják a polgárok életét. A polgárok pedig adót
fizetnek; az állami intézmények, a közszolgáltatások, valamint az újraelosztás finanszírozására. Polgárként hajlamosak vagyunk az egyazon közösséghez
tartozók érdekeit előnyben részesíteni, és ez az előnyben részesítés első látásra indokoltnak tűnik. Az igazságosság elve ad választ arra a kérdésre, hogy vajon
egy adott esetben ez az előnyben részesítés valóban
igazolható vagy sem.
A politikai közösség tagjai képességüket, adottságaikat, társadalmi és gazdasági helyzetüket tekintve is eltérő helyzetben vannak. Az állam feladata a
társadalmi, vagyoni szempontból hátrányos helyzetben lévők esélyeinek javítása. Ez nem privilégiumok
osztogatását jelenti, hanem az állam segítő támogatását a társadalmi érdekérvényesítő képesség szempontjából védtelen, sérülékeny csoporthoz tartozók
számára. Az intézkedések célja a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozók igazságtalan hátránya-
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inak bizonyos mértékű korrekciója. Igazolt módon
lampolgárok csoportjára. Adottnak veszi a tényt, hogy
nyújt támogatást az állam, ha például strukturális
ma az „érdekeltek” és az állampolgárok körét nagydiszkrimináció miatt egy csoport – Magyarországon
jából egymásnak megfeleltethetőnek tekintik, vagyis
például a roma közösség – politikai érdekérvényesíaz kaphat állampolgárságot, akinek esetében ez az
„érdekeltség” legalább is valószínűsíthető. Ezt a kitő képessége hosszú ideje nagyon alacsony, és a csoindulópontot nem vitatva állítja cikkünk, hogy ha az
porthoz tartozók nagy többsége szegregáltan,7 a poállampolgárság indokolatlan kiterjesztésével kiveszlitikai közösség többségi tagjaitól izoláltan él, tanul
szük az „érdekeltek” kezéből a politikai közösséget
és dolgozik. Ennek megfelelően az esélykiegyenlítő
érintő döntéseket – azáltal, hogy nem „érdekelt” szevagy más néven támogató intézkedés nem az igazolt
különbségtétel szinonimája, és a célja nem egyes csomélyek is állampolgársághoz jutnak –, akkor az alaportok „előnybe hozása”: ellenkezőleg, a cél a társapul szolgáló politikai jogok kerülnek veszélybe. Ezért
dalmilag hátrányos helyzet bizonyos mértékű korvan szükségünk mércére, amely alapján meghatározrekciója.
ható, hogy az állampolgárság kiAz állampolgársági kérelem az ÁllampolgÁrsÁgi kÉre- terjesztése erkölcsi szempontból
benyújtásakor azonban a kérel- lem benyÚjtÁsakor azon- mikor helyes és mikor nem.
mező még nem „érdekelt” (’stake- ban a kÉrelmezõ mÉg nem
Ez az írás azt javasolja, hogy
holder’) polgára az óhajtott po- „Ér dek elt” (’sta k eholder’) mércéül az egyenlőség elvét folitikai közösségnek; csak akkor polgÁra az Óhajtott poli- gadjuk el, amely szoros kapcsoválik azzá, ha személyes életkö- tikai kÖzÖssÉgnek; csak ak- latban áll az igazságosság köverülményei és a jövőbeli boldogu- kor vÁlik azzÁ, ha szemÉ- telményével. Rawls egyenlőséglásának esélyei osztják a kiválasz- lyes ÉletkÖrÜlmÉnyei És a elmélete adja a normatív alapját
tott politikai közösség sorsát.8 jÖvõbeli boldogulÁsÁnak az írás fő mondanivalójának: az
Ebben – és csak ebben – az eset- esÉlyei osztjÁk a kivÁlasz- egyenlőség elvéből fakadó diszkben formálhat jogosan igényt a tot t p ol i t i k a i kÖzÖ s s É g riminációtilalomnak érvényesülsorsÁt
kiválasztott politikai közösségnie kell a honosítás során, ideértben való tagságra, illetve a kolve azt az esetet, amikor az állam
lektív döntések meghozatalában való részvételre.
előnyt biztosít az állampolgárjelöltek számára a közös
De milyen mércék irányadóak a kiválasztott álnyelvre, vallásra és/vagy valamiféle elképzelt közös,
lamra, hogyan kell viszonyulniuk az állam képviseősi származásra tekintettel. Ahhoz azonban, hogy az
lőinek a politikai közösségben való tagságot igénylő
ilyen típusú állampolgársági politikára a diszkrimiszemélyekhez? Thomas Nagel szerint az állami szunációs tesztet alkalmazhassuk, és meg tudjuk állapíverenitásgyakorlás korlátját ebben az esetben az egyetani, hogy mi számít elfogadható különbségtételnek,
temes emberi jogok jelentik.9 A nemzetközi normák
először meg kell tudnunk mondani azt, hogy mi is
részét alkotó emberi jogi előírások behatárolják a nemaz állampolgárság lényeges tartalma. Ezt követően
zetállami szuverenitást. Ez azt jelenti, hogy vannak
tudunk állást foglalni arról, hogy melyek lehetnek a
olyan feltétlen érvényesülést igénylő elvek, amelyeket
különbségtétel legitim céljai, és hogy egy adott inaz állam intézményeinek követniük kell, amikor a potézkedés arányos-e az elérendő legitim céllal.
litikai közösség kiterjesztéséről (például állampolgárság, választójog megadásáról) döntenek. Ilyen elv
di s z k r i m i nÁc iÓt i l a l om
például, hogy állami intézkedés nem lehet önkényes.
É s kÜ l hon i e t n i k a i
Legitim indokot kell szolgáltatni tehát arra az intézÁ l l a m p olgÁ r sÁg
kedésre, ha az állam állampolgárságot kínál a területén kívül élők egy bizonyos csoportja számára.
Az állampolgárság Arisztotelész óta valamiféle
Mércék nyomában
politikai viszonyt feltételez a polgár és állama között.10 Ehhez hozzátehetjük, hogy az állampolgárEz a fejezet a diszkriminációs tesztet alkalmazza a
ság jogi kapcsolat, amely az egyén és az állam között
külhoni etnikai állampolgárság intézményére. Ahhoz,
ténylegesen fennálló politikai kapcsolatot jeleníti meg.
hogy a vizsgálatot elvégezhessük, szükséges néhány
Az állampolgárság ma még sok esetben feltétele az
előkérdést tisztázni. Először is azt, hogy a diszkriaktív és passzív választójog gyakorlásának, amely mömináció tilalma egyáltalán érvényesíthető-e a honogött az a feltevés húzódik, hogy csak az állampolgársítási szabályozásra, amellyel kapcsolatban a döntés
ok tekinthetők az adott politikai közösség „érdekeltszorosan az állami szuverenitás körébe tartozik. Májeinek”. Ez a tanulmány nem tárgyalja azt a kérdést,
sodszor az a kérdés, hogy meghatározható-e az álhogy helyes-e leszűkíteni az „érdekeltek” körét az állampolgárság központi magja, értelme, amelynek is-
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meretében eldönthető, hogy milyen államcélok tenikai alapú megkülönböztetés ebben az értelemben
kinthetőek legitimnek, és melyek azok, amelyek nem
gyanús osztályozást jelent, a legtöbb jogrendszer szimegengedhetők. Mielőtt azonban ezt a két kérdést
gorúbb mércét alkalmaz az ilyen esetekre. Ennek fémegvizsgálnánk, röviden ki kell térnünk arra is, hogy
nyében kell a külhoni etnikai állampolgárságot vizsmit jelent maga a hátrányos megkülönböztetés.
gálnunk, és ezzel szorítható rá a hatalom, hogy norA diszkrimináció tilalmának három esetét szomatív módon igazolja politikai döntését. Ez azért is
kás elkülöníteni. Az első az azonos esetek azonos megfontos, mert ennek értelmében a kormányzat olyan
ítélésének követelménye, illetve a nyilvánvalóan
módon köteles – nyilvánosan – felelni döntéséért, hogy
egyenlőtlen esetek azonos kezelésének tilalma. Az
a megjelölt indokoknak egyúttal az emberi jogi köönkényesség kizárása érdekében a hatalomnak a jovetelményekkel összhangban lévő igazolást kell nyújgosultságok és kedvezmények elosztásának feltételetaniuk a különbségtételre. Egyrészt lesz tehát számos
it az egyének érdekeit egyformán tekintetbe véve kell
indok, amely már ezen a szűrőn megbukik, mert az
meghatároznia. Ha valaki vitatja a kormányzati dönemberi jogi mérlegelés szempontjából nem vehető fitést (pl. adózás vagy pénzügyi rendelkezések kapgyelembe, vagy éppen azzal kifejezetten el lentétes;
csán), a bíróságoknak az ésszemásrészt, az érveket a kormányrűségi tesztet kell alkalmaznia. ha az ÁllampolgÁrsÁg in- zatnak nyilvánosan kell megvédeA megkülönböztetésnek objektív dokolatlan kiterjesztÉsÉ- nie. A magyar honosítási eljárást
alapon nyugvónak kell lennie; en- vel kivesszÜk az „Érdekel- ismerve – amely megismerhető innek hiányában a megkülönbözte- tek” kezÉbõl a politikai dokolás, valamint jogorvoslati jog
tés önkényesnek minősül, mivel kÖzÖssÉget Érintõ dÖntÉ- nélküli döntéseken alapul – már
az érintettet bizonyosan nem ke- seket – azÁltal, hogy nem ez utóbbi követelmény érvényesízelték egyenlő méltóságú személy- „Érdekelt” szemÉlyek is Ál- tése is jelentős eredmény volna.
ként. Ugyanakkor az ésszerű cél lampolgÁrsÁghoz jutnak
A honosítással és diszkriminátesztje nem alkalmazható olyan –, akkor az alapul szol- cióval kapcsolatos szakirodalom
ügyekre, amelyekben valamely gÁlÓ politikai jogok ke- és az esetjog jelentős része a horÜlnek veszÉlybe
nosítás „negatív” oldalával, a kiidentitásképző személyiségjegy
zárással, a kérelmező számára elalapján – például etnikai, nemi
alapon – tesznek különbséget, illetve olyan ügyekre,
utasító döntéssel foglalkozik.13 Jelen írás azonban a
amelyek alapvető jogokat érintenek. Az ilyen esetekhonosítás „pozitív” oldalát és annak egy esetét, az
ben az ésszerűséginél szigorúbb teszt alkalmazása
etnikai-kulturális jegyek alapján történő csoportos
szükséges annak megállapításához, hogy valóban
előnyben részesítést vizsgálja. Ez felfogható belső kordiszkriminációról van-e szó.11
látként (kiket rekeszthet ki az állam a saját lakosai
A második esetkörbe az alapvető jogok és szabadközül), amelynek estében szigorúbb (nemzetközi jogi)
mércék érvényesek, illetve külső korlátként (kiket isságok tartoznak: itt kell a legszigorúbb egyenlőségi
mércét alkalmazni, és itt nincs helye kivételeknek.
merhet el állampolgárának egy állam azok közül, akik
A társadalom valamennyi tagja egyenlő alapvető jonem laknak az ország területén), amelyre vonatkozóan, úgy tűnik, enyhébb (nemzetközi jogi) mércék
gokkal és szabadságokkal rendelkezik. Ugyanakkor
vannak olyanok, akiket az érdekeik még nem kötnek
irányadóak. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy
egyértelműen az adott politikai közösséghez, csak
a kizárás és befogadás ugyanannak az éremnek a két
leendő tagjai annak. Nekik nincs joguk ahhoz, hogy
oldala,14 az egyéni kérelmező szempontjából nézve
az általuk választott állam állampolgárának ismerje
nem feltétlen számít, hogy azért utasították-e el a hoel őket. Az etnikai állampolgárság esetében tehát egy
nosítási kérelmét, mert hátrányosan kezelt csoport
olyan igény (az állampolgárság megszerzése) a vizstagja, vagy azért, mert nem tartozik egy (tömegesen)
gálat tárgya, amely nem tartozik az alapvető jogok
előnyben részesített csoporthoz. Ha az elképzelt kékörébe. Ennek ellenére a honosítási döntések és azok
relmező esetében a kedvezményezett és kedvezményönkényes jellege közvetíthet alapjogsérelmet, és érintben nem részesített csoport között nagy a szakadék
heti például a magánélethez való jogot.12
– figyelembe véve a megkülönböztetés alapját is –,
Az állampolgársági esetjogban számos alkalomakkor könnyen kiderülhet, hogy a szabályozás valómal merül fel etnikai vagy nemi alapú megkülönbözjában nem igazolható különbségtételen alapul, tehát
tetés. Az ilyen eseteket elfogultságon, előítéleten aladiszkriminatív. Persze, a szigorúbb mérce nem jelenpuló megkülönböztetésnek nevezzük. Ez a harmadik
ti azt, hogy valamennyi nemzeti, etnikai alapú különbségtétel jogellenes, azt azonban igen, hogy a kortípusú esetkör abból indul ki, hogy vannak a megkülönböztetés szempontjából irreleváns, egyúttal a szemányokra nagyobb teher nehezedik, amikor ilyen jelmélyiség lényegét alkotó tulajdonságok. Mivel az etlegű szabályozást kívánnak igazolni.
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Legáltalánosabb értelemben az állampolgárság leírható úgy, mint egy közvetítőfogalom.15 Egy jogalkotói döntés meghatározza, hogy ki tekinthető állampolgárnak, majd további jogszabályok meghatározzák,
hogy ezzel a státusszal milyen jogok és kötelezettségek
járnak. Részben ezen az alapon védték sokan az etnikai alapú külhoni állampolgárságot: az állam szabadon dönthet arról, hogy – egyfajta szimbolikus
aktusként, az etnikai hovatartozást tanúsítandó – kiterjeszti-e az állampolgárok körét. Valóban, az államok jórészt szabadon döntik el, hogy milyen jogok
és kötelezettségek járulnak ehhez a státuszhoz. Ugyanakkor a vizsgálódásunk szempontjából ez a végletesen rugalmas (vagy éppen üres) felfogása az állampolgárságnak lehetetlenné teszi, hogy meghatározzuk, mit is jelent az állampolgárság; van-e valamilyen
lényegi, központi eleme. Felmerül azonban legalább
két olyan szempont, amely segítséget jelent a további vizsgálathoz.
Először is, ahogy láttuk, az állampolgárság több
mint egyszerűen egy a számos státusz közül, amely
összeköthet egy államot egy egyénnel. A politikai közösség szempontjából meghatározó tagságról van szó,
amely döntő jelentőségű mind az állam (kinek a nevében lép fel, kikből áll a nép16), mind az egyén (hol
és hogyan gyakorolhatja politikai jogait) szempontjából nézve. Miközben számos elem leválhat az állampolgárságról (nem állampolgárok is szavazhatnak,
indulhatnak választásokon, és számos más, korábban
állampolgárok számára fenntartott jogot gyakorolhatnak), továbbra is erős a kapcsolat az állampolgárság
és a politikai közösségbeli tagság között. Úgy tűnik,
hogy az államok gyakorlata ezt még a külhoni állampolgárság esetén is alátámasztja: számos állam, amely
az etnikai nemzethez tartozó nem hazai lakosoknak
állampolgárságot kínál, ehhez előbb-utóbb szavazati jogot is biztosít.17 Ez pedig annyit mindenképp igazol, hogy jelképes kapcsolatnál többről van szó.
Másodszor, a nemzetközi és európai jogi szabályok körülírnak egy olyan magot, melyet az állampolgárság meghatározó elemeinek tekinthetünk. Az
1930-as hágai egyezmény 1. cikke szerint az állam
akkor köteles elismerni egy másik állam döntését
arról, hogy kit tekint állampolgárának, ha ez a döntés összhangban van a nemzetközi joggal.18 Ez az elv
szükségessé teszi annak vizsgálatát, hogy a nemzetközi jog és annak szereplői – az államok és nemzetközi szervezetek – mit tekintenek az állampolgárság
lényeges tartalmának. A hágai Nemzetközi Bíróság
1955-ben a Nottebohm-ügyben éppen ezzel a kérdéssel szembesült, és arra jutott, hogy az állampolgárságnak „valódinak és ténylegesnek” kell lenni, hozzátéve, hogy „a honosítás ügye nem vehető könnyedén”.19 Ezzel kimondta a tényleges kapcsolat elvét
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mint lényeges feltételt az állampolgárság kapcsán,
még ha ennek érvényesítése a nemzetközi elismerés
területére korlátozódik is. Egy állam, amelyik nem
tartja tiszteletben ezt az elvet saját állampolgársági
szabályozásában, még érvelhet azzal, hogy lemond a
jogi kapcsolat nemzetközi elismertetésének céljáról,
és annak hatókörét hajlandó saját, belső viszonyaira
korlátozni.
Az állampolgárság fogalmának átfogóbb (európai)
meghatározását adja az 1997-es Európai állampolgársági egyezmény.20 Az egyezmény definíciója szerint az „»állampolgárság« valamely személy és egy állam
közötti jogi kötelék, és nem utal a személy etnikai származására”.21 Az egyezmény preambulumában és 5.
cikkében is megerősíti a diszkrimináció tilalmának
érvényességét valamennyi, állampolgársággal kapcsolatos döntésre, beleértve a „nemzeti vagy etnikai
származáson alapuló diszkriminációt”.22 Az egyezmény
szövege egyúttal megismétel néhány általánosabb
nemzetközi jogi tételt; egyrészről a nemzeti szuverenitást, másrészről a nemzetközi elismerés feltételeit.
Amint láttuk, az államokat széles mérlegelési jogkör illeti meg az állampolgársággal kapcsolatos döntéseikben. A politikai fi lozófia vizsgálhatja ennek
kapcsán, hogy egy állam hogyan tudja igazolni azt,
hogy kiket zár ki, és kiket fogad be a politikai közösségbe, ugyanakkor az állampolgárság(hoz való
hozzáférés) szabályozása alkotmányjogi kérdéseket
is felvet. Van egy követelmény, amely univerzális érvényességgel veti fel az igazolás szükségességét, és
amely áttöri a szuverenitás falát is, és ez az egyenlőségből fakadó diszkriminációtilalom, amely lényegében valamennyi nemzetközi, európai vagy állami
emberi jogi dokumentumban szerepel.
Az alább következő elemzés, komolyan véve a
diszkrimináció tilalmát, azt vizsgálja, hogy mi következik abból, ha a tilalmat a külhoni etnikai honosítás esetére is alkalmazzuk, figyelembe véve a legitim cél (szükségesség) és az arányosság követelményét – az Emberi Jogok Európai Bíróságának
gyakorlatában ez utóbbi a korlátozás demokratikus
társadalomban szükséges mértéke.
A diszkriminációs teszt alkalmazása:
a legitim célok áttekintése
Függetlenül attól, hogy állami alkotmányos vagy
nemzetközi emberi jogi keretek között vizsgáljuk a
különbségtétel megengedhetőségét, egy kétrészes
tesztet szokás lefuttatni, melyben a szükségességet
az arányosság vizsgálata követi. Az Emberi Jogok
Európai Bíróságának (ebben a részben a továbbiakban:
a Bíróság) tesztje az alábbi elemekkel írható le:23
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1) van-e különbségtétel az azonos helyzetben lévő
Ugyan az etnikai különbségtétel gyanússá teszi a
személyek között;
szabályozást, az érintett kormányzatokra nehezedő
igazolási terhet befolyásolhatja az is, hogy milyen eu2) van-e a különbségtételnek objektív indoka;
rópai trendek azonosíthatók az adott kérdésben. Az
2a) van-e a különbségtételnek legitim célja;
2b) van-e ésszerű arányossági kapcsolat a különbeurópai konszenzus léte a Bíróság megállapítása szeségtétel módja és a megvalósítani kívánt cél között.
rint befolyásolja a döntést a tekintetben, hogy mi száA külhoni etnikai állampolgársági szabályozás
míthat elfogadható igazolásnak.27 A mérlegeléshez
esetében nem nehéz belátni, hogy eltérő bánásmódszorosan kapcsolódó fogalom a tagállami mozgástér,
ról an szó: kifejezetten ritka, hogy államok nem hazai
a ’margin of appreciation’. A Bíróság joggyakorlatálakosoknak állampolgárságot kínáljanak, különösen,
nak célja nem lehet a teljes uniformitás kikényszeríha ez sokakat érint. Az etnikai alapú megközelítés
tése, hanem inkább egyfajta minimumelvárások érönmagában gyanús a Bíróság számára: „Ha a különbvényesítése. Miközben a megkülönböztetés alapja (az
ségtétel alapja faj, bőrszín vagy etnikai származás, az
etnikai származás – akár közvetett diszkriminációobjektív és ésszerű igazolás követelményét a lehető
ként) a mozgásteret szűkítő tényező a külhoni etnilegszigorúbban kell értelmezni.”24 Továbbá, a Bírókai állampolgárság esetében, maga a szabályozási terület (állampolgárság) ezzel ellentétes hatást gyakoság esetjogában a jogalkotói, jogalkalmazói szándék
rol: végső soron ez egy domaine réservé, vagyis olyan
vagy cél helyett az adott szabályozás hatásának vizsgálata is elég a különbségtétel (és annak alapja) megkérdés, amelyet a nemzetközi jog régóta szorosan az
állapításához („közvetett diszkrimináció”).25 Ezzel a
állami szuverenitás körébe tartozónak ítél. Akár szégyanús kategóriába kerülhetnek olyan, látszólag semles, akár szűk azonban a mozgástér, az bizonyos, hogy
leges – legalábbis nem közvetlenül etnikai alapú –
a tagállamok alapvetően szabadon döntenek arról,
jogi megoldások, amelyeket számos európai állam
kik válhatnak állampolgáraikká, és kik nem. Ugyanalkalmaz a külhoni etnikai államakkor a mi kérdésünk éppen az,
polgárság biztosítása érdekében. va n e g y kÖv e t e l m É n y, hogy hol húzódnak ezek a (megPéldául Románia és Magyarország a m e ly u n i v e r z Á l i s É r- lehet: tág) határok; milyen koris olyan állampolgársági szabályo- vÉnyessÉggel veti fel az látokat állítanak az emberi jogi
zást fogadott el, amely eredményét igazolÁs szÜksÉgessÉgÉt, megfontolások a külhoni etnikai
tekintve eltörli vagy megkerüli a És amely ÁttÖri a szuve- állampolgárság intézményével
korábbi határmódosítások (állam- renitÁs falÁt is, És ez az szemben.
polgársági) hatását, ugyanakkor e gy e n l õs É gb õl fa k a d Ó
Először is azt kell vizsgálni, mi
nem közvetlen etnikai kapcsoló- di sz k r i m i nÁciÓt i l a lom, alapján tesz különbségtétel a jogelvet használ. A romániai megol- amely lÉnyegÉben vala- alkotó és jogalkalmazó, ezen belül
dás egyszerűen azokra terjed ki, mennyi nemzetkÖzi, eu- is az olyan megkülönböztetéseket,
akik „önhibájukon kívül” vagy rÓpai vagy Állami embe- amelyek az emberi jogi megköze„akaratuk ellenére” vesztették el ri jogi dokumentumban lítés szerint legitimnek tekintheszerepel
állampolgárságukat; a magyar jogtőek. A honosítási szabályozás eseszabály olyan kérelmezőkről betében ennek nem lesz lényeges korszél, „akiknek felmenője magyar állampolgár volt
látozó hatása – az egyértelmű rasszizmus esetét
vagy valószínűsíti magyarországi származását”. 26
kivéve –; a legtöbb megkülönböztetés jó eséllyel átMivel az eltérő hatás igazolása elegendő a Bíróság
megy ezen a szűrőn. Az államok szeretnek egyenegyakorlatában, itt elég annyit megállapítanunk, hogy
sen abból kiindulni, hogy az állampolgárság nem jog,
a kérdéses szabályok a gyakorlatban etnikai kedvezhanem privilégium.28 Nézzük végig az első ránézésményként működnek, ezért nem szükséges a jogi szöre elfogadható, explicit módon megjelenő érveket az
vegezés és annak lehetséges értelmezései körüli vietnikai honosítási kedvezmény mellett; először az áltákban állást foglalnunk. Ráadásul a tényleges hatás
talában erősebbnek tekintett, egyéni szempontú érveket (kiknek van legitim igényük az állampolgár– az etnikai elv alkalmazását tekintve – egybeesik a
ságra); majd a tágabb – államcélokként, kormányzajogalkotói szándékkal, amely az állam etnikai-nacionalista felfogására épít. Ugyanakkor vizsgálni kell
ti törekvésekként – megfogalmazott célkitűzéseket.
azt, hogy van-e az általános ideológiai célon túl olyan
1) Elképzelhető – és el is hangzik – olyan érvelés,
cél, amely legitim módon igazolhatja a megkülönmiszerint a többségi nemzethez tartozás a honos (teböztetést – hiszen az, hogy egy különbségtétel gyarületi) országtól, lakóhelytől függetlenül tényleges
nús, még nem jelenti feltétlenül azt, hogy tilalmas
kapcsolatot teremt az anyaországgal, amelyet szük(itt: egyezménysértő) is.
séges – vagy legalábbis lehetséges – elismerni, ha az
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érintettek erre igényt tartanak. Azonban annak féautonómia, az önkormányzás megteremtését, illetnyében, hogy mit jelent a tényleges kapcsolat elve az
ve kiszélesítését célzó kisebbségi törekvéseket. 33
állampolgárság jogi fogalma esetében, kétséges, hogy
A magyar példában azoknak az ausztriai, szlovákiai
az etnikai származás ennek az elvnek önmagában
és ukrajnai honosítóknak a számára, akik Magyaroreleget tenne. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a szárszágra költözés nélkül szereznek magyar állampolgárságot, ez a lépés valójában éppen jogkorlátozást jemazás egy tényező a sok közül, amely ismérve lehet
lent, hiszen a területi ország szabályai szerint elaz államhoz fűződő viszony erősségének.29 Az etnikai-kulturális közelség esetenként valószínűsíthet vaveszít(het)ik eredeti állampolgárságukat, de facto
lamilyen kapcsolatot, de önmagában nem elegendő
hontalanná válhatnak.34 Ráadásul ennek tétjét csak
30
bizonyíték. Ugyanakkor vizsgáljuk meg, hogy mi
Ausztria és Szlovákia esetében csökkenti némiképp
következik abból, ha engedékenyek vagyunk, és elaz, hogy az érintettek ugyanakkor uniós állampolismerjük az etnikai-kulturális köteléket mint ténylegárok maradnak.
ges kapcsolatot, tehát egyúttal az állampolgárság
Tehát tévedés és önáltatás – Bárdi Nándor erre
használta a remény „kék madara” kifejezést – azt képnemzetközi jogi elismeréséhez elegendő elemet.
A legnagyobb gond ezzel a megközelítéssel az lenne,
zelni, hogy a „távolléti honosítás” segítséget nyújt a
hogy felborítja azt az érzékeny egyensúlyt, amely a
kisebbségi lét nehézségeinek kezeléséhez.35 Az erenemzetközi kisebbségi jogi elvekből fakad, és amelydeti kérdésünkre visszatérve tehát: az etnikai elv elnek értelmében az elsődleges teher a kisebbségi jogok
ismerése kisebbségi jogi szempontból sem védhető
biztosításáért a honos országot terheli, az etnikai elven
(akár a nemzetközi kisebbségi jogi rendszer logikáfellépő anyaország közvetlen beja, akár a „kiegészítő védelem” féavatkozási lehetősége pedig erő- ugyan az etnikai kÜlÖnb- nyében vizsgáljuk), az állampols É gt É t e l gya n Ús sÁ t e s z i gárság nemzetközi elismerésében
sen korlátozott.31
Lehetne azzal is érvelni, hogy a sza bÁ lyozÁ st, a z Ér i n- pedig nem lehet elegendő feltémég ezen keretek között sem t e t t ko r m Á n y z at o k r a tel a tényleges kapcsolat fennálproblematikus a többes állampol- nehezedõ igazolÁsi terhet lásának megállapításához. Ha
gárság; eredményét tekintve nincs befolyÁsolhatja az is, hogy pedig a nemzetközi jogi elismemásról szó, mint hogy egy továb- m i ly e n e u rÓpa i t r e n de k rés kétséges, ez önmagában megbi „réteget” húzunk – védelmet azonosÍthatÓk az adott kérdőjelezi, hogy az etnikai elv a
kÉrdÉsben
egy érdekelt államtól – a létező
tényleges kapcsolat örve alatt levédelmi kötelezettség fölé, és ez
gitim célként szolgálhatna éppen
kifejezetten indokolt lehet egy kisebbség esetében.
az etnikai megkülönböztetés igazolásánál.
Ezen megközelítés értelmében az anyaország tehát
2) A külhoni etnikai honosítás szabályát alkalmavalamifajta kiegészítő védelmet kívánna nyújtani, és
zó kormányok érvelésében gyakran megjelenik az a
ennek a célnak a szolgálatába állítaná az állampolnémiképp kifinomultabb érv, hogy állampolgársági
gársági szabályozást. Ha olyan eseteket vizsgálunk,
politikájuk valójában egy korábban megtagadott elahol ez a megoldás érvényesült, könnyen belátható
ismerést nyújt azon határon túliaknak, akiknek a
az elgondolás tévessége. Leggyakrabban az orosz behazai többséggel azonos a „nemzeti identitásuk”.
avatkozásokra szokás hivatkozni, hiszen Grúziában
Ennek elismerése hivatalos dokumentumokban – például egy útlevélben –, valamint a nevük anyanyel(Abházia és Dél-Oszétia kapcsán) és Ukrajnában (a
vükön való szerepeltetése a nemzethez tartozásuk biKrím-félszigetnél és a keleti országrésznél) is előkezonyítéka. A kisebbségi jogok egyik fontos célja éppen
rült az oroszországi vezetés részéről az az érv, hogy
a katonai beavatkozást többek között a saját államaz, hogy ilyen elismerést nyújtson. Ez az érv egyrészt
polgárok védelme indokolja. A katonai fellépés terfigyelmen kívül hagyja, hogy ez is elsősorban a honos
mészetesen nem mindenütt jelent közvetlen veszélyt,
állam felelőssége, 36 amelyet az állami szuverenitás
ugyanakkor könnyen belátható, hogy a kisebbség
elvét figyelembe véve az anyaország nem válthat ki,
más, esetleg ellenségesnek tekintett államhoz fűzőaz utóbbi lehetőségei ugyanis – mind jogi, mind technikai értelemben – korlátozottak. Korábban arra judő kapcsolatának erősítése hozzájárulhat, hogy a kisebbségi kérdések biztonsági ügyként jelenjenek meg
tottunk, hogy a kisebbségi jogok érvényesítése a honos
(’securitization’). Ez kifejezetten hátrányosan érinti
állam megkerülésével a hatályos kisebbségi jogi rendaz eredetileg védeni kívánt kisebbségeket, akik a közszer alapjaival ütközik. Másrészt, azt is láttuk, hogy
beszédben így – még inkább – illojális, hűtlen, a honos
az állampolgárság mint jogi kötelék több egyszerű
államra kifejezett fenyegetést jelentő lakosokként jeszimbolikus elismerésnél.
lennek meg.32 Ráadásul a külhoni állampolgárság –
Az államok kétségkívül dönthetnek úgy – s ez az
ahogy ezt Rainer Bauböck kifejti – gyengítheti az
érv sokáig a korábbi hazai vitákban is szerepelt –,
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hogy saját szabályozásukban csupán jelképes kapcsolatként, az identitás hivatalos visszaigazolásaként tekintenek az állampolgárságra (amelyhez viszont akkor
értelemszerűen nem kapcsolódnak olyan jogok, mint
például az országgyűlési választásokon való részvétel). A nemzetközi jogi fogalomtól való eltérést ugyanakkor nem használhatják fel arra, hogy a hazai alkotmányos vagy nemzetközi jogi vizsgálat során
magát az etnikai megkülönböztetést igazolják.
A diszkriminációs tesztet a használhatatlanságig tágítaná, ha egy államnak korlátlan szabadságot adnánk az állampolgárság mibenlétének meghatározásakor, és ennek fényében lehetne csak vizsgálni, hogy
a hátrányos megkülönböztetés megvalósult-e. Szélsőséges – de a történelemből ismert – példával élve:
ha egy állam az állampolgárság lényegét integrációs
lépcsőként határozza meg, és ehhez a világos bőrszín
köti feltételként, akkor a diszkriminációs teszt nem
indulhat ki ebből a fogalommeghatározásból. Ha az
etnikai-nemzeti hovatartozás adja az állampolgárság
lényegét egy kormányzat számára, akkor a különbségtétel elfogadhatóságának vizsgálatakor ezt a fogalmat nem kiindulópontként kell használni, hanem
a kritikus vizsgálat tárgyaként.
3) A megkülönböztetés igazolásaként szokás az
egyenlő helyzetbe hozás célját megjelölni. A külhoni etnikai állampolgárságnál ez azt jelentheti, hogy
a honos állam jogsértéseivel, elnyomó politikájával,
rendszerszintű diszkriminációjával szemben kell védelmet nyújtani;mintegy „pozitív diszkriminációt”
valósítva meg az etnikai elv alkalmazásával. Hiszen
– szólhat az érvelés – a menekültjog, vagy újabban a
„védelmi kötelezettség”-re (’responsibility to protect’)
vonatkozó doktrína logikája éppen a külső állam általi védelemről szól; nem is lehetőségként, hanem
kötelezettségként. Könnyen belátható azonban, hogy
milyen lényeges a különbség a két esetkör között;
egyrészt az üldöztetés, másrészt a védelem nyújtása
kapcsán.
A külső védelmet éppen az támasztja alá, hogy az
egyedi esetben védelemre van szükség. Ha egy kormányzat azzal kívánja igazolni a(z etnikai alapú) megkülönböztetett bánásmódot a honosítás során, hogy
a kérdéses csoport tagjai védelemre szorulnak, ez a
diszkriminációs vizsgálatnál csak akkor lehet legitim cél, ha valóban érdemi összefüggés áll fenn az
etnikai származás és a jogsértés – vagy annak veszélye – között. Az etnikai elv általános alkalmazásával
azonban éppen ezt a vizsgálatot nem végzi el az adott
állam, így előfordulhat, hogy egy egyébként védelemre szoruló nem kap védelmet, miközben egy védelemre nem szorulónak (pusztán származás alapján) védelmet nyújtanak. Ha az etnikai elv ráadásul
nem egyöntetűen érvényes minden olyan országra,
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amelyben az adott kisebbség helyzete lényegesen eltér,
eleve kérdéses, hogy a különbségtétel alapja (etnicitás)
és annak indoka (védelem) mennyiben feleltethető
meg egymásnak.
A kiterjesztett védelem ugyanakkor a kisebbik
gond a szabályozással: nem tűnik kifogásolhatónak
önmagában az, hogy egy állam túl tágan határozza
meg a védelemre jogosítottak körét. A komolyabb
probléma a védelmi érvvel az, hogy többes állampolgárok esetén a diplomáciai és konzuli védelem a tényleges kapcsolat elve alapján nem érvényesíthető a
honos állammal szemben, annak akarata ellenére.37
Ne felejtsük el, hogy a szabályozás jellegénél fogva
távollévő („külhoni”) állampolgárokról van szó, akik
ráadásul – az érvelés szerint is – éppen abban az országban tartózkodnak, amellyel szemben védelemben kellene őket részesíteni. Olyan helyzet állhat tehát
elő, hogy az állam csak a nemzetközi joggal ellentétesen gyakorolhatja vállalt védelmi feladatát; ráadásul erre esetleg alkotmányos kötelezettsége is fennállhat, ismét csak saját vállalása folytán. Ez akkor is
felveti a korábban említett problémát, vagyis a biztonsági üggyé válást (’securitization’), ha az – mint
jelenleg a régiónkban – szerencsére nem kapcsolódik
össze közvetlen katonai fenyegetéssel.
A védelemnyújtás érvéhez képest az állampolgárság tehát egyszerre több (hiszen a védelemhez képest
egy „tartalmasabb” státuszról van szó), és kevesebb
(hiszen a legtöbb esetben nem tud eleget tenni a védelmi ígéretnek); az indokolni kívánt tartalom és az
indokolás között túl nagy a távolság. Ráadásul, a kiterjesztett védelem érveként a szuverenitás elvébe is
ütközik. Nem csak a külhoni állampolgársági politikát folytató külső állam tudja a szuverenitás érvét
használni („jogomban áll megtenni, mert az állampolgárság szorosan a szuverenitáshoz tartozó kérdéskör”), ezt a honos állam is alkalmazhatja, éppen ezen
politikával szemben: végső soron a kiinduló dilemmát éppen az okozza, hogy az ő fennhatósága alatt
élő személyekről van szó.
Tehát, miközben általánosságban igaz, hogy az
egyes államok meglehetősen szabadon alakítják állampolgársági politikájukat, ez nem sértheti a területi állam szuverenitását – ahogy ezt a nemzetközi
kisebbségi jog alapelveinek vizsgálata kapcsán megállapítottuk. Ha pedig a védelem célját a külhoni állampolgárság nem tudja szolgálni, illetve a megkülönböztetés alapja nem hozható összefüggésbe a különbségtétel céljával, az etnikai elv igazolása sem lehet
sikeres.
4) Azzal is lehet érvelni, hogy az állítólagos „pozitív diszkriminációra” nem a jelenlegi politikai döntésekből és gyakorlatokból fakadó jogsértés miatt van
szükség, hanem a kedvezményezetti kör egészét érin-
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tő, múltból fakadó diszkrimináció miatt. A magyar
lási politikában releváns szempontként alkalmazva.
és a román esetben ez az érv úgy hangzik, hogy a
A külhoni állampolgárság intézménye esetében azonkedvezményes honosítás lehetőségének hiányában
ban ez az érv nem alkalmazható, hiszen az ellentkorábbi állampolgároktól tagadnánk meg az állammond mind a szabályozás tényleges céljának, mind
polgárkénti elismerést. Az Emberi Jogok Európai
a hangoztatott politikai szándéknak. Ha a külhoni
Bíróságának gyakorlata elismeri, sőt, akár meg is köetnikai állampolgárság célja a társadalmi integráció,
vetelheti a tényleges egyenlőtlenségek korrekcióját.38
azaz a bevándorlás és az azt követő könnyű beilleszMagyarország – immár alkotmányos rangra emelt
kedés, akkor a határon átnyúló nemzetegyesítő poszabállyal – a köztes nemzedékek számára, a magyar
litika (és különösen a „Nagy-Magyarország/Romáfelmenők arányára, nyelvtudásra és lakóhelyre tekinnia” víziója) megvalósulása helyett annak lehetünk
tet nélkül, korlátlanul elismeri állampolgárnak az álesetleg tanúi, hogy az áttelepülés következtében a
lampolgár leszármazóját.39 Azok, akiknek a feje fehagyományosan kisebbségek által lakott területekről eltűnnek a kisebbségi hovatartozásúak, vagy leglett „vándoroltak a határok”, nem egyéni döntés következtében, hanem nemzetközi szerződések miatt
alábbis erősen gyengül a kisebbségi jelenlét. Továbvesztették el magyar állampolgárságukat, ugyanbá, ha komolyan vesszük a társadalmi beilleszkedés
akkor számukra a lánc megszakadt: utódaikra nem
érvét, akkor nehéz megmagyarázni, hogy a kedvezvonatkozik a korlátlan leszármazási elismerés elve.
ményt és az állampolgárság ígéretét miért nem arra
Ezeknek a helyzeteknek a kezelésére szolgál a „viszhasználja fel a külhoni állampolgárság intézményével a kormányzat, hogy ténylegesen az országba vonzszahonosítás” módszere, amelyet Románia is hasonza a kérelmezőket – ennek eszköze, szöges ellentétló logikával alkalmaz. A magyar, illetve romén szabályozás eredményeként a potenciális állampolgárok
ben a külhoni állampolgárság intézményével, a hazai
köre kiterjed „Nagy-Magyarország”, illetve „Nagylakhely kikötése lehetne. A kulturális közelség mint
Románia” területére.40
a társadalmi beilleszkedés fokméA múltban gyökerező diszkri- az eredeti kÉrdÉsÜnkre rője tehát olyan érv, amely a külhominációra hivatkozó érvek, – ha- v i s sz at É rv e t e h Át: a z ni állampolgárság esetében hitelsonlóan a korábban vizsgált érvek- et n i k a i elv eli sm er É se telen, ezért bajosan vehető figyehez – abból a téves elképzelésből k i s e b b s É g i j o g i s z e m - lembe az etnikai különbségtétel
indulnak ki, hogy az államok saját p on t bÓl s e m v É dh e tõ igazolásakor.
szabályozása – ebben az esetben a (akÁr a nemzetkÖzi ki6) Végül, egy kormányzat prónemzetközi jogba nem ütköző, de se bb sÉgi jo gi r en dsz er bálkozhat azzal az érvvel, hogy a
normatív és más megfontolások logikÁja, akÁr a „ki egÉ- külhoni állampolgárság intézméalapján aligha védhető, korlátlan szÍtõ vÉde lem” fÉnyÉben nye tulajdonképpen egy posztnaleszármazási elv – elegendő hivat- vizsgÁljuk), az Állam- cionalista világot jelenít meg, ahol
kozási alap lehet más, megkérdő- p olgÁ r sÁg n e m z e t kÖ - a határok légiesednek, összhangjelezhető döntésük indoklására. z i e l i s m e r É s É be n pe dig ban az európai uniós törekvésekAhogy a 2. pont végén kifejtettük, nem lehet elegendõ fel- kel, amelyek végcélja egy közös tér,
ez kiüresítené a diszkrimináció ti- tÉtel a tÉnyle ges kap- egy multikulturális közösség létrecsolat fennÁllÁsÁnak hozása, nemzeti identitások szabad,
lalmának elvét.
megÁllapÍtÁsÁhoz
5) Utaltunk rá, hogy a külhoni
országhatártól független elismeréetnikai állampolgárság és az ebből
se. A probléma ezzel a magyarázatfakadó különbségtétel igazolása melletti érvek nem
tal az, hogy átsiklik a szabályozásnak a diszkriminácsak az egyén, vagyis az állampolgárságot igénylő
ciós teszt szempontjából központi jelentőségű eleszempontjából merülhetnek fel. Eltérő bánásmódra
mén. A külhoni etnikai állampolgársági politika a
határok valódi leépítésének európai programja heelméletileg sor kerülhet különböző államcélok érdekében is. Az etnikai kedvezmény például a bevánlyett új határokat rajzol; földrajzi határok helyett etdorlási politika részét képezheti, a demográfiai és
nikai származás alapján. Ez az érv tehát nem annyigazdasági indokok mellett figyelembe véve azt is,
ra igazolásnak tűnik az alapjogi teszt szempontjából,
hogy mennyire esélyes a kérelmező sikeres beilleszmint inkább az etnikai diszkrimináció elismerésének. A kormányzat, amely a védelmi logika felhívákedése a társadalomba. A bevándorlási és állampolsakor a honos államok etnikai homogenizációs tögársági politikák az etnikumot, a nyelvtudást és más
kulturális elemeket sokszor alkalmazzák úgy, hogy
rekvéseit bírálja, maga emeli az etnikai homogenizáciannak révén a társadalmi beilleszkedés esélyét beót a honosítási politika alapjává, leendő állampolgárai
csülik meg, ezzel a kulturális közelséget a bevándorkörében ugyanezt a törekvést érvényesítve.
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Az érvek áttekintése alapján látható, hogy az elsőre talán legitimnek látszó – egyéni vagy állami érdek
nyelvén megfogalmazott – célok mindegyike súlyos
kérdéseket vet fel a tekintetben, hogy az ilyen és hasonló megfontolások mennyiben teszik elfogadhatóvá az egyébként eredendően gyanús etnikai alapú különbségtételt. Ugyanakkor a fentiekben jelzett kétségek nem feltétlen járnak minden esetben azzal, hogy
az adott, kulturális közelségre és/vagy származásra
alapozott honosítási politika egyúttal jogsértőnek is
minősül – még ha esetenként erős érvek is szólnak
egy ilyen következtetés mellett. Sokat vitatott kérdés, hogy a liberális alkotmányosság alapján szerveződő országok milyen messzire mehetnek, amikor
valamiféle belső homogenitást kívánnak megteremteni. Az ennek kapcsán felmerülő kétség – együtt
azzal a ténnyel, hogy számos európai ország alkalmaz állampolgársági szabályozásában ilyen jellegű
megfontolásokat – azt is jelenti, hogy a diszkriminációs tesztet alkalmazó bírói fórumok számos ilyen
szabályozást valószínűleg nem minősítenének menthetetlenül diszkriminatívnak önmagában a cél körüli aggályok miatt.
Az arányossági követelmény vizsgálata
A nyelvi képességek, a családi kapcsolatok és a „kulturális alapismeretek” vizsgálata (állampolgársági
tesztekkel) jó eséllyel eleve előnyben részesíti azokat
a kérelmezőket, akik közelebb állnak a jogalkotó által
vizionált ideális állampolgár képéhez – hiszen ez az
elképzelés maga alakítja a szabályozást. A szegényebb
vagy kevésbé tehetős jelentkezőket közvetlen eszközök (eljárási díj alkalmazása, vagyon vagy pénzügyi
biztosíték igazolásának előírása), valamint közvetett
eszközök (például ügyvédi munkadíj) tántoríthatják
el a honosítástól, ugyanakkor ez a különbségtétel önmagában még nem jelent jogsértést, ha ez a teher nem
túlzott, például olyan célokhoz viszonyítva, mint a
nyilvánvalóan megalapozatlan jelentkezések kiszűrése vagy annak vizsgálata, hogy a kérelmező a későbbiekben nem jelent-e majd indokolatlan terhet a
szociális ellátórendszerre nézve. Ugyanígy, az etnikai alapú kedvezmények mértéke az alapján is vizsgálható, hogy a kedvezmény alapja mennyiben igazolja a két – kedvezményezett, illetve nem kedvezményezett – csoport tagjaira vonatkozó szabályozás
közötti eltérés mértékét.
Vegyünk egy olyan esetet, ahol a honos állam nem
ellenzi az anyaország külhoni állampolgársági politikáját (például alapvetően ez a helyzet Románia és
Magyarország viszonylatában). Fogadjuk el egy pillanatra azt a korábban – a 2. pontban – vizsgált érvet,
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hogy az állampolgárság a nemzeti identitás elismerésére szolgál, vagy még inkább azt, hogy a kulturális közelség és a társadalmi beilleszkedés miatt – 5.
pont – legitim az etnikai származás figyelembe vétele, és alapvetően olyan kérelmezők kapnak állampolgárságot, akik az anyaország közéleti eseményeit
követik, annak nyelvét beszélik stb. Még ha ez szigorúan véve nem is teljesíti a vizsgált normatív szempontokat, a diszkriminációs teszt – akár hazai bírói
fórum, akár az államon túli emberi jogi szerv alkalmazza – nem vár el uniformitást, és nem a lehető legjobb szabályozás megteremtését tűzi ki célul.
Megfogalmazott küldetésük szerint az emberi jogi
fórumok legtöbbje inkább minimumelvárásokat érvényesít. Erre példa – az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – a tagállami mozgástér
(’margin of appreciation’) biztosítása. Amint korábban láttuk, ez az állampolgárság esetén szükségképpen tágabb, még ha az etnikai-nemzeti származás
mint alkalmazott kritérium szűkíti is a tagállam mérlegelési szabadságát. Ezt tudva érdemes a jelen vizsgálat keretében elfogadni, hogy a mégoly kétséges
igazolási érvek közül végső soron mégis úgy találja
az eljáró fórum, hogy a megkülönböztetésnek van elfogadható célja.41
Annak bemutatásához, hogy egy ilyen kedvezmény miért lehet mégis problematikus – sőt, diszkriminatív –, túl kell lépnünk az objektív, legitim cél
kérdésén, és – a diszkriminációs teszt következő lépéseként – azt kell vizsgálnunk, hogy arányos-e a megkülönböztetés. Az arányosság relatív; – valamihez
képest kell vizsgálni, valamivel össze kell vetni a szabályozást annak megállapítása érdekében, hogy arányos kapcsolat áll-e fenn a jogkorlátozás legitim célja
és az alkalmazott eszközök, vagyis a különbségtétel
alapja között. Ahogy korábban láttuk, amikor nem
alapvető jogról van szó, vagy nem eleve gyanús szempontot követ a kategorizálás, az ésszerűség tesztje is
elegendő. Ha viszont olyan tulajdonság alapján teszünk különbséget személyek között, amely nem a
választásukon alapul, és amelyet nem befolyásolhatnak (ilyen az etnikai vagy nemzeti származás); illetve, ha az állampolgárság odaítélése vagy megtagadása alapvető jog korlátozását közvetíti (ilyen például
az az előírás, hogy az érintettnek a családjával kell
élnie), ott szigorúbb mércét alkalmazására van szükség. Ilyenkor azt kell igazolni, hogy szükséges kapcsolat áll-e fenn a különbségtétel alapja és egy nyomós állami cél között; vagyis bizonyítani kell, hogy
nincs kevésbé korlátozó, nem diszkriminatív megoldás, amely ugyanezt a célt szolgálhatná. Ha a szabályozás a kiválasztási szempont alkalmazásával egyszerre túl tág (nagy számban belekerülnek a körbe
olyanok is, akikre a különbségtétel célja nem érvé-
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nyes) és túl szűk (a szabályozás logikája szerinti célvetkeztetéshez, hogy ha elfogadjuk az írásunkban javasolt kiindulási pontot, nehéz más konklúzióra jutni,
csoport tagjai közül sokan kimaradnak a körből), az
kétségessé teszi, hogy a különbségtétel alkalmazásamint hogy az etnikai kedvezmény diszkriminatív;
kor megfelelő eszközt választottak-e.42 Függetlenül
különösen akkor, ha a nem kedvezményezett, áltaattól, hogy melyik igazolási érvet vizsgáljuk, ebből a
lános honosítási út ehhez képest lényegesen korlátoszempontból a külhoni etnikai állampolgárság megzóbb feltételeket támaszt a kérelmezővel szemben.
lehetősen problematikus eszköz. Az etnikai-kultuAz európai állampolgársági szabályok nyelvére lerális közelségre építő szabályozási megoldások egyfordítva mindezt, kijelenthetjük: az Európai Államáltalán nem biztos, hogy jól kalkulálnak, amikor eleve
polgársági Egyezmény nemzeti és etnikai alapú megazt feltételezik, hogy az illető társadalmi beilleszkekülönböztetést tiltó rendelkezései értelmében a madése könnyebb lesz, egyszerűbben tud integrálódni
gyar szabályozás által alkalmazott, most bemutatott
a társadalomba, és egyéni boldogulása inkább függ
különbségtétel bizonyosan nem tolerálható. Ráadáaz adott politikai közösség sorsától (az „érdekelt polsul a diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Eurógár” megközelítést alapul véve43). Lesznek olyanok,
pai Egyezményétől kezdve valamennyi nemzetközi
akik a származási tesztet nem teljesítik, de a szabá(és állami) emberi jogi szabályozásnak központi eleme;
lyozás célját – a könnyű beilleszkedést – tekintve a
nincs olyan területe a jogrendszernek, ahol ennek érkedvezményezettek között lenne
vényesítésétől el lehetne tekintea helyük; és lesznek, akik indoko- a kÜlhoni etnikai Állam- ni, így az állampolgársági egyezlatlanul kerülnek a kedvezménye- polgÁrsÁgi politika a ha- ménytől függetlenül is – akár a
zetti csoportba. Igaz, hogy a jogi tÁ rok valÓdi leÉpÍtÉsÉnek nem részes államokkal szemben
szabályozás rutinszerűen alkal- e u rÓpa i progr a m ja h e- is – érvényes ez a korlát.
maz ilyen, egyszerre túl tág és túl lyett Új hatÁrokat rajItt érdemes egy pillanatra viszszűk kategóriákat, de ha a meg- zol; fÖl dr a jz i h atÁ rok szatérni a kedvezmény alapját jekülönböztetés alapja az etnikai he lyett etnikai szÁrma- lentő különbségtétel törvényi
zÁs alapjÁn
megfogalmazására. Ha a törvény
származás, ez a „pontatlanság”
szövegéből indulunk ki, az jórészt
végzetesnek bizonyulhat egy
diszkriminációs teszt során. A végkimenetel függ
semleges nyelvre fordítja át a korábban nyíltabban
attól is, hogy mi a tét, ha valaki bekerül az előnyben
etnikai-nemzeti származáson alapuló szabályt. Ha
azonban a jogalkotói szándékot, a nemzet határokon
részesített csoportba, vagy ha kimarad abból.
Egy kellően megalapozott, átfogó megközelítés
átnyúló újraegyesítésének célját és a kapcsolódó dönnem hagyhatja figyelmen kívül azt a szabályozási
téshozói kijelentéseket is beleszámítjuk, valamint fikörnyezetet, amelyben az etnikai kedvezmény érvégyelembe vesszük mindazt, ami a gyakorlatról a
nyesül, vagyis az állampolgárság megszerzésének nem
transzparencia teljes hiánya ellenére tudható, akkor
vagy kevésbé kedvezményezett módjait.44 Ezért léegyértelmű, hogy ezek éppen azt a származási kritényeges annak vizsgálata, hogy a honosítás nem kedriumot írják körül, amelyet az Európai Ál lamvezményezett útja mennyire marad nyitott. Ha a megpolgársági Egyezmény – és általában, a származási
különböztetés alapja (az etnikai-kulturális közelség
alapú diszkriminációra vonatkozó szigorúbb megenmint jogalkotói vélelem, illetve annak gyakorlati algedhetőségi mérce felettébb gyanúsnak tekint.
kalmazása) nem tudja igazolni a kedvezményezett és
Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a magyar szaáltalános honosítási eljárás feltételei közötti távolsábályozás még az indoklástól, vagyis a tisztességes eljárás általánosan elfogadott, minimális garanciájától
got, a szabályozás megbukik a teszten, és diszkrimiis eltekint. Nem ismerhető meg az elutasítás indoka;
natívnak minősül. A magyar esetben a nem kedvezsőt, a pozitív döntések esetében sem tudjuk, hogy
ményezett kérelmezőre vonatkozó 3+8 éves helyben
lakási követelmény áll szemben a származási kedvezpontosan mi alapján mérlegel a jogalkalmazó. Így
ménnyel, amelynek esetében a 2010-es módosítás óta
arra sem tudunk következtetni az egyedi döntések
semmilyen tartózkodási feltétel nem érvényesül (toalapján, hogy pontosan hol húzódik a kedvezményevábbá a kedvezményezett kérelmezők mentesülnek
zetti csoport – a törvényben rendkívül elnagyoltan
a megélhetési feltételek igazolása és a sikeres államkörvonalazott – határa. Továbbá, kizárt a jogor voslat:
sem rendes bírói úton, sem az Alkotmánybíróságtól
polgársági vizsga letételének követelménye alól).
Amellett érveltünk, hogy a diszkrimináció tilalvagy bármilyen más hazai fórumtól nem várható érmát indokolt komolyan venni és alkalmazni a hodemi vizsgálat, nem beszélve hatékony szankcióról.
nosítási szabályokra is, beleértve a külhoni etnikai
Ennek révén pedig a jogsértő állapot fennmaradását
állampolgárság intézményét. Az ennek jegyében ela hazai jogrendszer intézményi szinten is védi és bizvégzett vizsgálatban most jutottunk el ahhoz a kötosítja. Mindezek alapján nem kerülhető el az a kö-
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vetkeztetés, hogy a magyar szabályozás jelenlegi formájában jogsértő.45
Eddig az elemzés azokat az indokokat vette szemügyre, amelyek eséllyel indulnának a diszkriminációs teszten. Ahogy azonban már utaltunk rá, és a következő fejezet részletesen bemutatja: más, a határon
túli magyarok támogatásánál kevésbé legitim célok
is meghúzódhatnak a szabályozás mögött. A magyar
esetben az etnikai nemzetépítési program – amely a
határok kifejezett megkérdőjelezése nélkül igyekszik
visszafordulni egy idealizált múltba, és ennek foglyaként kezeli az állampolgársági politikát – kéz a
kézben jár a lojális szavazóbázis bővítésének közvetlen pártpolitikai céljával. Miközben tehát a következő fejezetben közelebb kerülünk a szabályozás valódi céljaihoz, egyúttal messze elhagyjuk azt a területet, ahol a megkülönböztetés alapjogi igazolása
egyáltalán felmerülhet.

bályozás, amely közjogi kapcsolatot teremtett a határokon kívül élő magyarokkal.48 A magyar politika
célja ebben az időszakban – a rendszerváltást megelőző korszakkal ellentétben – az volt, hogy feléleszsze a kapcsolatot a határon túli kisebbségekkel; mégpedig úgy, hogy támogatja szülőföldön maradásukat.
A jogszabály, noha célja egy új, stabil rendszer megalkotása volt – amely a több mint 150, külhoni kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezés helyébe lépett
volna –, jelentős nemzetközi vitákat eredményezett.49
Nemzetközi szervezetek és a szomszédos országok
is sérelmezték a törvény elfogadását, a Velencei Bizottság pedig jelentést adott ki az ügy kapcsán.
A Velencei Bizottsághoz benyújtott beadványában
a magyar kormány azt az álláspontot képviselte, hogy
a törvény az Európa Tanács által támogatott érték,
az etnikai sokszínűség megóvását segíti.50 Emellett
azzal érvelt, hogy az Európa Tanács is ismeri a „pozitív diszkriminációt”, és jelen esetben hátrányos csoportok pozitív diszkriminációjáról van szó. Arra is
a m agya r e s e t
hivatkozott, hogy éppen az Európa Tanács keretegyezménye51 teszi lehetővé a kisebbségeknek nyújJogszabályi változások
tott támogatást. Mindezek alapján a magyar kormány úgy érvelt, hogy a státusztörvény intézkedései
A tanulmány záró részében azt vizsgáljuk, hogy menylegitimek, objektív célokat követnek, és arányosak a
nyiben magyarázható a törvénymódosítás pártpolikisebbségi létből származó hátrányok kiküszöbölétikai indokokkal. Az esettanulmány Erdélyre fókusének céljával, vagyis minden tekintetben megfelelszál, ahol a legnagyobb határontúli magyar közösnek a vonatkozó európai normáknak.52
ség él, ide irányult a legtöbb figyelem, valamint innen
A Velencei Bizottság jelentése („A nemzeti kisebbérkezett az új kedvezményes honosításért folyamoségek számára az anyaország által biztosított kedvezdók és a külhoni szavazásra regisztrálók többsége
ményes bánásmódról”) a következőképpen fogalma(kétharmada, illetve hatvan százaléka46).
zott: „Az utóbbi idők azon fejleménye, hogy az anyaorA Kárpát-medence területén élő magyarok egy
szágok belső jogszabályok és egyéb szabályok révén
része a határváltozásokat követőkülönleges jogokat biztosítanak nemen a szomszéd ál lamok fennható- ha a megkÜlÖnbÖztetÉs zeti kisebbségeiknek, egészen az utóbsága alá került. A rendszerváltást alapja (az etnikai-kultu- bi idõkig nem keltett figyelmet, és a
megelőzően e kisebbségek helyze- rÁlis kÖzelsÉg mint jog- nemzetközi közösségbõl minimális,
tét tabuként, az adott országok bel- alkotÓi vÉlelem, illet ve vagy semmilyen érdeklõdést sem válügyeként kezelték, majd a kilenc- a n na k gya kor l at i a l- tott ki. Eddig nem történtek kísérletek
venes évektől a kétoldalú egyez- k a l m a zÁ sa ) n em t u dja a szóban forgó jogszabályok és egyéb
mények nyújtottak némi garanciát, igazolni a kedvezmÉnye- szabályok felülvizsgálatára és koorazonban ezek betartása a minden- zett És ÁltalÁnos honosÍ- dinálására. Ennek ellenére A szomkori kormányok szándékán mú- tÁsi eljÁrÁs feltÉtelei kÖ- szédos országokban élő magyarokról
lott. A rendszerváltó országok új zÖtti tÁvolsÁgot, a sza- szóló törvény elfogadását övező kamdemokratikus alkotmányai ugyan- bÁlyozÁs megbukik a tesz- pány azt mutatja, hogy mindenképakkor átültették a legfontosabb ten, És diszkriminatÍvnak pen szükség van az ilyen törvények és
minõsÜl
nemzetközi emberi jogi normákat.
egyéb jogszabályok, valamint a nemA magyar alkotmányba egyúttal
zetközi jog és a kisebbségvédelemmel
belekerült a tanulmány szempontjából lényeges felekapcsolatos európai normák közötti kompatibilitás vizslősségi klauzula is, amely kifejezte az anyaállam fegálatára.” 53
47
lelősségét a határain kívül élő kisebbségek iránt.
A jelentés szerint a korábbi államközi egyezméA sokat vitatott, de nagy többséggel elfogadott 2001nyek már nem elégséges eszközei a kisebbségvédees kedvezménytörvény (státusztörvény) ezt a szabályt
lemnek; elsősorban azért nem, mert a végrehajtóra
tekintette alkotmányos alapjának. Ez volt az első szabízzák a megállapodások betartását. Nincs nemzet-
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közi fórum, amely ezeket felügyelné, így szankciókra sincs lehetőség, illetve a nemzeti kisebbségek sincsenek kellően bevonva a folyamatba. A Bizottság
szerint a nemzetközi szereplők (az EBESZ kisebbségi főbiztosa, az ENSZ emberi jogi főbiztosa, a jószolgálati missziók) segítségére támaszkodva lehetne ezt a problémát orvosolni. A jelentés különös hangsúlyt fektet a nemzetközi jogelvekre: a pacta sunt
servanda, vagyis a jóhiszemű joggyakorlás elvére, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának, az
államok szuverenitásának, az állam közötti baráti
kapcsolatok kialakításának és megtartásának elveire. Emellett fontosnak tartja a honos állam, az anyaország valamint a nemzeti kisebbség közötti párbeszédet.54
A jelentés a magyar státusztörvénnyel kapcsolatban kifogásolta, hogy Magyarország a jogszabály
megalkotása előtt nem konzultált az érintett országokkal sem a törvény által biztosított jogokról, sem
annak alkalmazásáról. Ez különösen annak fényében problematikus, hogy a törvény egyes rendelkezései
a területen kívüli végrehajtás miatt sértik a szomszédos országok szuverenitását. A Velencei Bizottság továbbá kifogást emelt a törvény végrehajtását illetően
is, mivel elsősorban vallási és civil szervezetek, illetve az RMDSZ irodáinak a feladata lett a jogalkalmazás: „A szomszédos országokban élő magyarokról szóló
törvény nem ruház semmilyen feladatot a magyar konzulátusokra és missziókra, de a folyamatban érdemi szerepet szán a külföldön élő magyarok szervezeteinek.
A Magyar Igazolványt ténylegesen a magyar hatóságok
állítják ki, amennyiben a kérelmező rendelkezik az ilyen,
a kérelmező magyar nemzethez való tartozásáról szóló
nyilatkozatának ellenőrzését és aláírása hitelesítését
elvégző, valamint többek között a fényképét és személyi
adatait is továbbító szervezetek valamelyikének
ajánlásával.”55 A Velencei Bizottság azt tartja követendőnek, hogy a magyar állam szervei, a konzulátusok végezzék az ügyintézést.
Nem csak a Velencei Bizottság fogalmazott meg
fenntartásokat a státusztörvénnyel kapcsolatban: más
nemzetközi szervezetek képviselői is megszólaltak
az ügyben. Az Európai Parlament részéről Eric Jürgens rapportőr jelezte fenntartásait a törvény területen kívüli hatálya és diszkriminatív volta miatt, és
arra kérte a magyar jogalkotót, hogy vonja vissza a
státusztörvényt.56 Az EBESZ részéről a nemzeti kisebbségek főbiztos, Rolf Ekeus fejezte ki aggodalmát, megfogalmazva, hogy a törvény sérti a területi
integritás elvét, egy állam ugyanis csak a saját határain belül jogosult eljárni; mind területét, mind polgárait illetően.57 A kritikákra válaszul a magyar Országgyűlés 2004-ben módosította a jogszabályt.
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Mindeközben a határon túli magyar szervezetek
közül többen jelezték, hogy a státusztörvényben megjelenőnél szorosabb kapcsolatot képzelnek el a határon túli magyarok és Magyarország között. Az
RMDSZ és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt is
aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy a határon túli magyar
közösség tagjai elköltözés nélkül szerezhessenek magyar állampolgárságot. Az első Fidesz-kormány
ugyanakkor a státusztörvényt éppen az állampolgárság alternatívájaként kívánta elfogadtatni. Hazánk
uniós csatlakozásával felerősödtek azok a félelmek,
hogy – elsősorban a schengeni csatlakozás révén – a
2004-ben felvételt nem nyert országok (Ukrajna, Románia, Szerbia) magyarjait, különösen ahol a csatlakozás perspektívája is meglehetősen távoli volt, egy
újabb vasfüggöny választhatja el az anyaországtól.
A Magyarok Világszövetsége ezért 2003-ban felvetette a kettős állampolgárságról való népszavazás ötletét. Kezdetben a parlamenti erők ezt a kezdeményezést nem támogatták. Később azonban a Fidesz
támogatóként lépett fel, a baloldali pártok pedig
xenofób felhangoktól sem mentes ellenkampányba
kezdtek, amelyben a regionális stabilitás veszélye mellett a gazdasági terhekre hivatkoztak. Hangsúlyos
elem volt továbbá a külhoni állampolgárok szavazati joga, valamint annak várható hatása a választásokra. A hónapokig tartó negatív kampány eredménye
egy érvénytelen népszavazás lett, amely komoly károkat okozott a magyar–magyar kapcsolatokban.58
A 2010-ben hivatalba lépett második Fideszkormány első lépése ezt volt hivatott helyrehozni.
A kormányzó többség először módosította az ál lampolgársági törvényt,59 majd elfogadták a nemzeti öszszetartozás törvényét,60 amely deklarálta az új nemzetpolitikai koncepciót. Az állampolgársági törvény
módosításának legfontosabb rendelkezése törölte a
helyben lakás követelményét az eddig is létező kedvezményes honosítási eljárás feltételei közül. Az egy
évvel később elfogadott Alaptörvényben a felelősségi klauzula alkotmányos megfogalmazása erősödött.61
A kormánytöbbség végül módosította a választási
törvényt is; kiterjesztve a szavazati jogot azokra
az állampolgárokra, akik nem rendelkeznek állandó
magyarországi lakóhellyel.62 Mindez sokakban felidézte azt a kijelentést, amelyet a 2006-os választásokat megelőzően Mikola István, a Fidesz akkori alelnöke tett, miszerint az állampolgárság kiterjesztése bebetonozná a Fidesz kormányzását.63 Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes pedig úgy nyilatkozott, hogy az állampolgárság és a választójog kiterjesztése a nemzet újraegyesítését jelenti, mégpedig
jogi újraegyesítését.64 A szavazati jog kiterjesztése
erősítette azt a benyomást, hogy az állampolgárok és
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szavazópolgárok számának növelése közvetlen pártpolitikai célokat szolgál. Az alábbiakban annak vizsgálatával zárjuk az elemzést, hogy a végrehajtás módja
mennyiben támasztja alá azt a hipotézist, hogy a kedvezményes honosítási szabályok végül is pártpolitikai célokat szolgáltak.
„Külhoni honosítás” a gyakorlatban
Először megvizsgáljuk, hogy Erdélyben hogyan zajlott a kedvezményes honosítás végrehajtása, majd bemutatjuk a választási jog kiterjesztésével kapcsolatos
bizonytalanságokat, visszásságokat.
A kedvezményes honosításhoz a kérelmezőknek
több formanyomtatványt kell kitölteniük, össze kell
gyűjteniük néhány anyakönyvi kivonatot – bizonyítandó magyar származásukat –, illetve egy kézzel írt
életrajzot kell csatolniuk. Az iratcsomagokat le lehet
adni mind Magyarország határain belül, a Bevándorlási Hivatal irodáin és egyéb állami képviseleteknél,
mind a tartózkodás szerinti országban. Külföldi országok esetén a konzul felelős az iratok kezeléséért,
illetve ő az, aki az anyanyelv ismeretének ellenőrzésére
hivatott. Abban az esetben, ha a konzul elfogadta, az
iratcsomag az igazságügyi miniszter elé kerül, akinek a hozzájárulását követően, utolsó lépésként, a
köztársasági elnök hagyja jóvá vagy utasítja el az állampolgársági kérelmet. A honosított személy azon
a napon nyeri el az állampolgárságot, amelyen leteszi a fogadalmat vagy esküt.65
A végrehajtás során a státusztörvény kapcsán kritikákkal illetett megoldáshoz hasonló megoldást választott a kormányzat. Az Igazságügyi Minisztérium ugyanis az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal
kötött megállapodást az egyszerűsített honosítások
lebonyolítására.66 Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács célja 2009-ben még az autonómia kiharcolása,
illetve az erdélyi magyarság egységének megőrzése
volt. A Fidesz 2010-es kormányra kerülése utána
azonban a szervezet működése jelentősen megváltozott. A magyar állam támogatásával létrehozták a
Demokrácia Központok hálózatát, és ezzel egy időben megalapították az Erdélyi Magyar Néppártot.
A Néppárt az 1989-es rendszerváltás óta a romániai
magyarok országgyűlési képviseletét ellátó RMDSZ
ellenében alakult.67 A kedvezményes honosítás végrehajtása így az erdélyi magyar politikai erők vetélkedésének terepévé vált. A Demokrácia Központok
hálózata sok egyéb feladata mellett a kedvezményes
honosítással kapcsolatos ügyintézésben nyújtott segítséget.68
A magyar állammal való együttműködés mibenlétének vizsgálata érdekében tizenegy interjút készí-
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tettünk Kolozsváron, ahol egy Demokrácia Központ,
valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az
Erdélyi Magyar Néppárt fontosabb irodáinak alkalmazottait kérdeztük. Az interjúkból jól látható a két
szervezeti struktúra (a párt és a civil szervezet) működését, pénzügyi és személyzeti erőforrásait érintő
egybefonódás. Ennek révén a magyar kormány nemcsak egy civil szervezet, a Nemzeti Tanács, hanem
egy politikai párt, a Néppárt működését is közvetlenül támogatja. Ráadásul a szervezetek összefonódása lehetetlenné tette, hogy akár a Demokrácia Központok, akár a Nemzeti Tanács megfelelően lássák el
feladatukat, holott a Demokrácia Központok működése – az előzetes célok ellenére – semmi másból nem
állt, mint az állampolgársági ügyintézés. Az alkalmazottak segítettek a kérelmezőknek a nyomtatványok kitöltésében és az életrajzírásban, és később ők
dolgoztak a politikai kampányokban, mind a romániai, mind a magyarországi választások során. A kérelmezési folyamat ily módon lehetővé tette, hogy a
magyar állammal szoros kapcsolatban működő civil
szervezet a honosítás közjogi aktusának előkészítése
során párttámogatókat gyűjtsön. A választások során
a Nemzeti Tanács és a Néppárt is aktívan kivette részét a regisztrációból, és politikai kampányt is folytatott a Fidesz mellett; sőt, ténylegesen segédkezett
a levélszavazatoknak a magyar államhoz való eljuttatásában. A Néppárt a magyarországi választásokat
megelőzően több mint egy évig folytatta úgynevezett regisztrációs kampányát. A Nemzeti Tanács a
Néppárttal együtt a regisztrációk és a szavazatok majd
kétharmadát gyűjtötte össze.69 A szavazatok ország
szerinti lebontása nem állapítható meg, az összesített
szavazatok alapján azonban tudható, hogy a 2014-es
választások napján a 193 793 külhoni regisztrált személyből 66,42% vett részt a választásokon, 128 429
érvényes szavazatot adtak le, mindebből 122 683
szavazatot a Fideszre. Ez a külhoni szavazatok
95,53%-a.70 Az új állampolgársági és választási szabályok kiterjesztő rendelkezése nélkül a 2014-es választáson a kormányzó erő nem szerzett volna kétharmados többséget. (A fejlemények ennyiben kapcsolódnak a régiós trendhez; vagyis ahhoz, hogy a
külhoni szavazatok esetenként döntő jelentőséghez
jutnak, például a 2007-es horvát választásokon vagy
a 2009-es román elnöki választások során.)
Értékelve a fentieket, egyrészt az látszik, hogy a
kedvezményes honosítás és a szavazati jog kiterjesztése az „újraegyesítés” céljával ellentétes hatást váltott
ki. Csak a jogi státuszt tekintve, a határon túli magyaroknak számos különböző „osztálya” jött létre.
Vannak magyarok, akik Erdélyben élnek, és csak román állampolgárok, magyarigazolvány nélkül; vannak „státuszmagyarok”, akik valamilyen okból nem
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szereztek állampolgárságot, de rendelkeznek magyarböztetés arányos-e egy legitim célhoz képest. Ennek
igazolvánnyal; vannak, akik magyarigazolvánnyal
során megnéztük, milyen legitim célok merülhetnek
nem, de magyar állampolgársággal rendelkeznek;
fel – etnikai-kulturális kötelék mint tényleges kapvannak azok, akik többes állampolgárok, de nem recsolat; az állampolgárság mint a „nemzeti identitás”
gisztráltak; vannak olyanok, akik állampolgárok, reeleme; védelem a területi állam elnyomó politikája
gisztráltak, de nem szavaztak; valamint vannak olyaellen; múltbeli diszkrimináció orvoslása; társadalmi
nok, akik állampolgárok, regisztráltak, és szavaztak
integráció; határok légiesítése –, amellyel az adott
állam megpróbálhatja igazolni a külhoni etnikai kedis. Az állampolgársági törvény erdélyi végrehajtásából az látszik, hogy a honosítás folyamata egyúttal
vezmény elvét a honosítási politikájában, és amelyekexportálta a magyar politikát és annak megosztottnek első ránézésre esélyük van arra, hogy teljesítsék
ságát a határokon kívülre, felépítve és támogatva az
a szükségességi követelményt. A vizsgált célok kapRMDSZ versenytársát, ugyanakkor megerősítve a
csán a tanulmány jelezte annak kérdésességét, hogy
magyarországi választásokra is a jobboldali szavazóazok mennyiben tudják igazolni a különbségtétel
bázist. Kérdés, hogy ez az export mennyiben fér össze
szükségességét, és a nem kedvezményezett honosíazzal a sokszor hangoztatott törekvéssel, hogy a kortási szabályt figyelembe véve a megkülönböztetés
mányzat támogatja a határon túli magyar közössémég ekkor is aránytalannak minősül. Ugyanakkor,
gek autonómiatörekvéseit.
a felsorolt célok mellett további
A kormányzat, amely új időszá- a vÁ lasztÁsok sor Án a jogalkotói megfontolásokat tudunk
mítást hirdetett a nemzetpolitiká- nem zeti tanÁcs És a nÉp- azonosítani, amelyek illegitimnek
ban, az általa képviselt etnikai pÁrt is aktÍvan kivette tekinthetőek, mert azonnal megnemzetképpel teljes kavarodást ho- rÉszÉt a regisztrÁciÓbÓl, buknak a diszkriminációs teszt
zott: nem világos, hogy ki tekint- És politikai kampÁnyt is első, szükségességi lépcsőjén.
hető az egyesített nemzet tagjának, folytatott a fidesz mel- A politikai döntéshozót gyakran a
értelmezhető-e az új nemzetfelfo- lett; sõt, tÉnylegesen se- történelem újraírása és a nemzetgás keretei között a politikai nem- gÉdkezett a levÉlszavaza- építés vezeti, amellyel az állampolzet fogalma, és maradt-e hely a sok- toknak a magyar Állam- gársági szabályozás egy kívánt, de
színűségnek. Mi sem mutatja ezt hoz valÓ eljuttatÁsÁban. meg nem valósult múlt víziójának
jobban, mint az Országgyűlés hon- a n É p pÁ rt a m a g ya r- foglyává válik.
lapjának nyitó idézete a házelnök or szÁgi vÁ l a sz tÁ sok at
A magyar szabályozás egyik fő
Kövér Lászlótól: „Magyarország m ege lõzõe n tÖbb m i n t céljaként az jelent meg a hivatalos
történelmében ez az első képviselő- egy Évig folytatta Úgy- fórumokon, hogy az állampolgárház, amelyik az általános, titkos és n ev ez et t r egisztr ÁciÓs ság és a szavazati jog kiterjesztése
kampÁnyÁt
egyenlő választójog alapján az egész
meghozza a „magyar nemzet hanemzetet képviseli.” 71 Tekintve,
tárokon átnyúló újraegyesítését”.
hogy a jelek szerint a határon túl élő magyarok naUgyanakkor elemzésünk rámutatott arra, hogy a szagyobbik része nem él a kedvezményes honosítás lebályozás valójában újabb megosztást hozott az egyehetőségével,72 a kijelentésből az következik, hogy az
sítés helyett. A határon túli magyarok többsége nem
a határon túli magyar, aki ehhez a többséghez tartoigényelte a magyar állampolgárságot, illetve nem rezik – tehát nem vette fel az állampolgárságot, vagy
gisztráltatta magát a szavazói névjegyzékbe. A korfelvette, de nem regisztrált és szavazott – az új („újmányzati retorikát és az állampolgársági, választójogi
szabályozást ezzel a társadalmi valósággal összevetve
raegyesített”) vízió szerint kiszorult „az egész nemúgy tűnik, hogy a hivatalos magyar politika immár a
zetből”.
kulturális (a politikaival egybemosott) nemzetből is
kon k lÚ z iÓ
kitaszítja azokat, akik nem a magyarországi vezetés
elképzelései szerint élik meg magyarságukat. Ez aláA tanulmányban amellett érveltünk, hogy a diszkássa a valódi újraegyesítés célját, és inkább tűnik a mariminációs tesztet alkalmazni kell a honosítási elgyarországi megosztottság exportálásának, amelynek
járásokra, a magyar szabályozás által alkalmazott
mögöttes célja a lojális szavazótábor kiszélesítése.
külhoni etnikai kedvezményre is kiterjedően. A szaÁlláspontunk szerint tehát a jelenlegi magyar álbályozásnak mind a célja, mind az alkalmazása –
lampolgársági szabályozás egészét tekintve nem igaamennyit erről tudni lehet – megerősíti, hogy etnizolható a külhoni kedvezményes honosítás jelenlegi
kai alapú különbségtételről van szó, amelynek megmegoldása. Felmerül a kérdés, hogy mi következik
engedhetőségére szigorúbb mércét kell alkalmazni.
mindebből. A diszkriminációs elemzés összehasonAzt kellett vizsgálnunk, hogy az etnikai megkülönlító jellegéből fakad az a sajátosság, hogy a jogelle-
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nes különbségtétel nem csak a kedvezmény eltörlésével orvosolható, hanem úgy is, hogy a hátrányosan
érintett személyi kör helyzetén javít a jogalkotó.
A kedvezmény eltörlése – azon kívül, hogy nem valószínű –, a tömeges felvételt követően már korlátozott hatással bír, és a vérségi elv „végtelenített” alkalmazása komolyabb problémát jelent. Reálisabb
célkitűzésnek látszik, hogy a cikkben kifejtetthez hasonló, egyenlőségalapú érvelés járuljon hozzá ahhoz,
hogy a nem kedvezményezett csoport tagjaival szembeni bánásmódot javítsa. A szerzők, miközben érzékelik a menedékkérők befogadása kapcsán a közbeszéd és közgondolkodás jelenlegi helyzetét, az utóbbi megoldást kifejezetten indokoltnak látják: szükség
volna az általános, nem kedvezményezett vagy nem
etnikai alapú honosítási eljárások humanizálására és
a feltételek könnyítésére. Az állampolgárság vérségi
szemlélete helyett egy rugalmasabb, valamint a tényleges kapcsolat elvét jobban figyelembe vevő szabályozás lenne kívánatos.
A tanulmányban alkalmazott módszer korlátját
jelenti, hogy nem közvetlenül a területen kívüliség
elemét tette kritikai vizsgálat tárgyává, ugyanakkor
a tájékozott vitát szolgálja a diszkriminációs tesztben felmerülő megengedett célok és az utolsó fejezetben elemzett pártpolitikai indítékok mélyebb feltárása. Csakis ezek révén lehet a mindenkori döntéshozót szembesíteni azzal, hogy részben egymásnak
ellentmondó, részben illegitim szándékok állnak a
jelenlegi állampolgársági szabályozás mögött, ami az
egész politikai közösség számára baljós üzenet – a
nemzet alapjairól, határairól, önképéről és jövőképéről van szó.
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F U N DA M EN T U M / 2 015. 4 . SZ Á M

fundamentum-15-4 beliv.indd 55

bekezdése – szerint: „Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.” Ez ugyanakkor valóban nem
jelenti, hogy közvetlen jogunk lenne bármely ország
állampolgárságát megszerezni.
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in Europe, High Commissioner on National Minorities:
The Bolzano/Bozen Recommendations on National Minorities in Inter-State Relations & Explanatory Note,
June 2008, http://www.osce.org/hcnm/33633; Venice
Commission, European Commission for Democracy
Th rough Law: Th e Protection of National Minorities
by their Kin-State, Report no. CDL-STD(2002)032,
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2007, 182–195. Kymlicka arra jut, hogy akárhányszor
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33. Bauböck (8. vj.).
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36. Az anyaországok fellépési lehetőségeinek áttekintéséhez lásd: Venice Commission, European Commission
for Democracy Through Law: The Protection of National
Minorities by their Kin-State, Report no. CDL-STD
(2002)032, adopted in Athens, 7-8 June 2002, http://
www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLSTD%282002%29032-bil
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37. Ezt nem érinti az az érv, hogy a többes állampolgárság
esetén a nemzetközi szokásjog mára esetleg megengedheti a tartózkodás helye szerinti állammal szembeni
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szintén állampolgári viszony fűzi. Az érv ugyanis arra
épít, hogy ebben az esetben azzal az állammal fennálló kapcsolatnak kell erősebbnek lennie, amelyik a védelmet kívánja nyújtani. Az érv kifejtését lásd: Craig
Forcese: Shelter from the Storm: Rethinking Diplomatic Protection of Dual Nationals in Modern International Law, The George Washington International Law
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Citizenship Observatory, 2009, revised and updated
April 2013, http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=fi le&
appl=countryProfi les&f=2013-18-Hungary.pdf; Constantin Iordachi: Country Report: Romania, EUDO
Citizenship Observatory, 2009, revised and updated
April 2013, http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=fi le&
appl=countryProfiles&f=2013-19-Romania.pdf; Roxana
Barbulescu: Naturalisation Procedures for Immigrants,
Romania, EUDO Citizenship Observatory, February
2013, cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/29795/
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41. Ez a köztes megoldás hasonlít a Sejdić és Finci ügyében alkalmazott megközelítéshez, ahol a mérlegelésnél a konszenzuskeresés jegyében átugrották a szükségességi mérlegelést, átmenetileg feltéve, hogy a szükségesség tesztjét teljesíti a szabályozás. Sejdić és Finci
kontra Bosznia és Hercegovina [GC], no. 27996/06,
34836/06, ECHR 2009, a szükségesség és arányosság
vizsgálatának kérdéséhez lásd: § 46. A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy valójában ez az „ugrás” akkor
szolgálja a konszenzusépítést, ha szélesebb egyetértés
van abban, hogy az arányosság vizsgálatánál a szabályozás úgyis megbukik.
42. Geoff rey R. Stone – Louis M. Seidman – Cass R.
Sunstein, Constitutional Law, Aspen, 1996, 751.
43. „Stakeholder citizenship”, Bauböck (8. vj.).
44. Még tágabban alkalmazva ez az érv alkalmas arra is,
hogy a leszármazási vagy „vérségi” elv, a ius sanguinis
túlzott mértékű alkalmazását megkérdőjelezze; elsősorban akkor, ha az állampolgárság megszerzésének alternatív lehetőségei jelentős korlátozásokkal érhetőek
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EUDO CITIZENSHIP program honlapján: Bloodlines and belonging: Time to abandon ius sanguinis?, eds.
Costica Dumbrava – Rainer Bauböck, EUI Working
Paper RSCAS 2015/80, European University Institute,
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European Union Democracy Observatory on Citizenship,
cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/37578/RSCAS
_2015_80.pdf
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in the European Legal Context, eds. Dimitry Kochenov
– Elena Basheska, Leiden, Brill-Nijhoff, 2015, 136–
160.
50. Paper containing the position of the Hungarian Government in relation to the Act on the Hungarians Living
in Neighbouring Countries (Budapest), 1–21.
51. Kihirdették az 1999. évi XXXIV. törvénnyel.
52. Tóth Judit: A státusztörvényről (A Velencei Bizottság
és a magyar jog tükrében), in Státusztörvény (Előzmények és kedvezmények), szerk. Kántor Zoltán, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002, 59–60.
53. A Velencei Bizottság jelentését idézi: Renate Weber:
Az anyarország és kisebbségei: európai standardok? in
Státusztörvény (Előzmények és kedvezmények), szerk.
Kántor Zoltán, Budapest, Teleki László Alapítvány,
2002, 36.
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54. Venice Commission: Report on the preferential treatment
of national minorities by their kin-state, adopted at its
48th Plenary Meeting, Venice, 19–20 October 2001.
55. A Velencei Bizottságot idézi: Renate Weber: Az anyaország és kisebbségei: európai standardok?, in Státusztörvény (Előzmények és kedvezmények), szerk. Kántor Zoltán, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002, 50.
56. Parliamentary Assembly of the Council of Europe:
Preferential treatment of national minorities by the kinstate: the case of the Hungarian law of 19 June 2001 on
Hungarians living in neighbouring countries, Doc.
9744 rev. 13 May 2003, http://assembly.coe.int/nw/
xml / XRef/ X 2H-X ref-ViewHTML.asp?FileID
=10094&lang=en
57. Rolf Ekeus: Sovereignty, Responsibility, and National
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osce.org/hcnm/53936.
58. A 2004. december 5-i népszavazás végleges eredménye,
lásd: http://valasztas.hu/nepszav04/main_hu.html.
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59. 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról 4. §
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60. 2010. évi XLV. törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről.
61. Lásd bővebben: Kis János: From the 1989 Constitution
to the 2011 Fundamental Law, in Constitution for a
Disunited Nation On Hungary’s 2011 Fundamental Law,
ed. Tóth Gábor Attila, Budapest, CEU Press, 2012.
Magyarország Alaptörvénye D) cikk: „Magyarország
az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért,
elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és
Magyarországgal.”
62. Őket ráadásul előnyben részesítve a külföldön szavazó, de magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárokkal szemben, lehetővé téve a levélben szavazást.
Lásd erről bővebben Unger Anna: A demokratikus

F U N DA M EN T U M / 2 015. 4 . SZ Á M

fundamentum-15-4 beliv.indd 57
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