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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy foglaljon állást a magyar 
állampolgársági törvénnyel kapcsolatban, amely rögzíti, hogy nem uniós tagállamokban élő 
személyek etnikai származásuk alapján, kérésükre megkaphatják a magyar állampolgárságot. 
A petíció benyújtója szerint ez azt jelenti, hogy a magyar állam az európai polgárságot is 
megadja a kérelmezőknek. A petíció benyújtója választ szeretne kapni arra a kérdésre, hogy a 
többi tagállam kifejezett engedélye nélkül jogában áll-e egy tagállamnak nem uniós 
tagállamból származó személyeknek megadni az európai polgárságot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A Bizottság észrevételei

Az Európai Unió joga, és mindenekelőtt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. 
cikke alapján minden olyan személy, aki egy tagállam állampolgára, egyúttal uniós polgár is. 
Ezért azon harmadik országbeli állampolgárok, akik megszerzik egy tagállam 
állampolgárságát, automatikusan uniós polgári státuszhoz is jutnak. 
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Azon feltételeket illetően, amelyek alapján egy tagállam – így például a Magyar Köztársaság 
– állampolgárságot ad, meg kell jegyezni, hogy az állampolgárság terén nemzetközi jog 
rögzíti az államok szuverenitásának elvét. Az említett elvvel összhangban – amelyet az 
Európai Bíróság1 állandó ítélkezési gyakorlata is alátámaszt – a tagállamok 
állampolgárságának megszerzésére vagy elveszítésére vonatkozó feltételeket kizárólag az 
egyes tagállamok nemzeti joga szabályozza.

Ezért mindazon kérdések, amelyek egy tagállam részéről az állampolgárságának 
megszerzésére vonatkozó feltételek megállapításából fakadnak, nem tartoznak az uniós jog 
hatálya alá, és nincs olyan szabály, amely arra kötelezné a tagállamokat, hogy az összes többi 
tagállam kifejezett hozzájárulását kérjék, amennyiben harmadik országbeli állampolgároknak 
kívánják odaítélni saját állampolgárságukat.

Következtetés

Az EU nem rendelkezik hatáskörrel a petíció benyújtója által felvetett kérdésekben, amelyek a 
magyar állampolgárságnak harmadik országbeli állampolgárok számára történő odaítélésére 
vonatkozó, a magyar állampolgársági törvényben előírt feltételekhez kapcsolódnak.

                                               
1 Legutóbb a C-135/08. sz. Rottman-ügyben 2010. március 2-án hozott ítélete 


