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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a nemrég módosított szlovák állampolgársági törvény 
értelmében azt, aki saját akaratából felveszi egy másik ország állampolgárságát, megfosztják 
szlovák állampolgárságától. Ezt hátrányos megkülönbözetésnek tartja, és szerinte az ügyben 
az Európai Unió Alapjogi Chartájára kell hivatkozni, lévén, hogy az ügy sérti a közösségi 
jogot. Egy olyan esetről számol be, amelyben egy személy, aki magyar állampolgárságot 
igényelt és ezt bejelentette a szlovák hatóságoknak, elvesztette választójogát, megfosztották 
személyazonossági igazolványától és társadalombiztosításától, és mindezek után szívrohamot 
kapott és pár héttel később meghalt. Állítása szerint az állampolgárságuktól megfosztott 
személyeket a rendőrség zaklatja. Azt állítja, hogy a Szlovák Köztársaság hátrányosan 
megkülönbözteti azokat, akik – a szlovák alkotmányban bízva – felvesznek egy másik 
állampolgárságot. Egy sor határozatra hivatkozik, amelyeket az Európai Unió Bírósága 
fogadott el (mint például a Denka-, Johnston-, Defrenne-ügy).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. június 28.

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a szlovák hatóságok azzal, hogy elfogadták a Szlovák 
Köztársaság 250/2010. számú törvénnyel módosított, az állampolgárságról szóló 40/1993. 
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számú törvényét, nem veszik figyelembe azokat az uniós normákat, amelyek védelmét a 
Szlovák Köztársaság uniós csatlakozásakor vállalta. 
Elmondja, hogy azokat a személyeket, például a petíció másik aláíróját is, akik megkapták a 
magyar állampolgárságot, és ezt a törvényben foglaltaknak megfelelően jogszerűen 
bejelentették, a rendőrség rendszeresen zaklatja, állandó lakcímüket törölték a 
lakcímnyilvántartásból, érvénytelennek nyilvánították a személyi igazolványukat, és 
megfosztották őket a nemzeti parlamenti választásokra vonatkozó szavazati joguktól. A 
petíció benyújtója azt is állítja, hogy a hatóságok levélben és nem hivatalos határozat 
formájában értesítik az érintett személyeket, és nem biztosítanak számukra az intézkedéssel 
szembeni jogorvoslati lehetőséget. 

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a kérdéses törvény ellentétes a szlovák alkotmánnyal, 
amelyben az áll, hogy akarata ellenére senki nem fosztható meg szlovák állampolgárságától. 
Ezért azt állítja, hogy a Szlovák Köztársaság hátrányos megkülönböztetésben részesíti azokat 
a szlovák állampolgárokat, akik bízva az alkotmányban foglaltakban, megszerezték egy másik 
tagállam állampolgárságát, valamint, hogy az ezen uniós állampolgárokat sújtó 
megkülönböztetés sérti az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatából következő 
uniós jogokat és elveket, köztük a jogorvoslathoz való jogot, a jogbiztonság elvét, a szerzett 
jogok védelmének elvét és az arányosság elvét. 

Arra a megállapításra jut, hogy a Szlovák Állam azzal, hogy saját állampolgárait saját
hazájukban hontalannak nyilvánítja, súlyosan megsérti az uniós csatlakozáskor általa vállalt 
kötelezettségeket, és erkölcsi és anyagi károkat okoz az érintett személyeknek. 

A nemzetközi jog egyik elve kimondja, hogy az államok szuverén joga, hogy meghatározzák 
az állampolgárság megszerzésének és elvesztésének feltételeit. Ezen elvnek megfelelően az 
uniós tagállami állampolgárság megszerzésének és elvesztésének feltételeit az egyes 
tagállamok nemzeti joga szabályozza. Mindezt a Bíróság ítélkezési gyakorlata is 
megerősítette, és újra kimondta a Rottmann-ügy1 is.

Ugyanakkor a fenti állandó ítélkezési gyakorlat világossá teszi, hogy a tagállamoknak az 
állampolgársággal kapcsolatos hatásköreik gyakorlása során megfelelően figyelembe kell 
venniük az Európai Unió jogát2. A Bíróság a Rottmann-ítéletben elmagyarázza az „uniós jog 
megfelelő figyelembevétele” rendelkezést.  A magyarázat szerint a rendelkezés „nem érinti a 
Bíróság által már elismert […] azon nemzetközi jogi elvet, miszerint az állampolgárság 
megszerzésére és elvesztésére vonatkozó feltételek meghatározása a tagállamok hatáskörébe 
tartozik, azonban megállapítja azt az elvet, amelynek értelmében – uniós polgárok esetén – az 
uniós jogra vonatkozóan működtetett bírói felülvizsgálat alá tartozik e hatáskör gyakorlása, 
amennyiben az az uniós jogrend által biztosított és védett jogokat érint, amint különösen ez a 
helyzet a honosítás visszavonására vonatkozó, az alapügyben szereplőhöz hasonló határozat 
esetében” (48. bekezdés).

Ebben az ügyben tehát a Bíróság úgy ítélte meg, hogy a honosítás visszavonására irányuló 
határozattal szembesülő személy helyzete, amely azzal járhatott, hogy elveszítheti uniós 
polgárságát és az ahhoz kapcsolódó jogait, annak jellege és következményei miatt az uniós 
jog hatálya alá tartozik (42. bekezdés).

                                               
1  A Bíróság 2010. március 2-án hozott ítélete a C-135/08. sz. ügyben
2 Lásd például a Micheletti és mások C-3639/90. számú 1992. július 7-i ítélet 10. bekezdését
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Tekintettel arra, hogy az elsődleges jog milyen jelentőséget tulajdonít az uniós polgársági 
jogállásnak, a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a nemzeti bíróságoknak kell 
megállapítaniuk, hogy a visszavonásról szóló határozat tiszteletben tartja-e az uniós jog 
szerinti arányosság elvét, figyelembe véve az érintett személyt érő minden fontos 
következményt (58. bekezdés).

A fenti ítéletből következik, hogy a tagállamok állampolgársággal kapcsolatos jogszabályai és 
politikái az uniós jogra és különösen az arányosság elvére vonatkozóan működtetett bírói 
felülvizsgálat alá tartoznak, amennyiben az Unió jogrendje által biztosított és védett jogokat 
érintenek, azaz olyan helyzetbe hoznak egy uniós polgárt, amelynek következtében 
elveszítheti uniós polgári jogállását és az ahhoz kapcsolódó jogokat. Ez lenne a helyzet, ha 
valamely uniós polgárt az a veszély fenyegetné, hogy elveszíti uniós polgárságát annak 
következtében, hogy megfosztják valamely tagállam állampolgárságától, és így hontalanná 
válik, vagy csak harmadik ország állampolgára lenne.

E feltételek nem állnak fenn azon szlovák állampolgárok – köztük a petíció másik aláírója –
esetében, akik önként felveszik egy másik tagállam, például Magyarország állampolgárságát, 
és ezzel elvesztik szlovák állampolgárságukat. 

A Rottmann-ügy az érintett uniós állampolgár állampolgárságtól való megfosztásával 
kapcsolatos (e konkrét esetben azzal az indokkal, hogy megtévesztéssel jutott hozzá). Ezzel 
szemben a kérdéses esetekben a szlovák állampolgárság visszavonása a magyar 
állampolgárság önkéntes felvételének eredménye. Az érintett személyek saját kérésükre 
veszik fel a magyar állampolgárságot, és a szlovák állampolgárság elvesztése a saját szabad 
akaratukból hozott döntés következménye.  

A szlovák jog úgy rendelkezik, hogy egy másik állampolgárság önkéntes felvétele a szlovák 
állampolgárság ex lege, azaz automatikus, a jog működése alapján történő elvesztésével jár, és 
ehhez nem szükséges az, hogy az érintett személy egyértelműen kifejezze, hogy le kíván 
mondani állampolgárságáról, sem az, hogy valamely hatóság határozatot vagy intézkedést 
hozzon1. Azonban az állampolgárság ex lege formában történő elvesztése semmilyen módon 
nem befolyásolja az új állampolgárság felvételének önkéntes jellegét – és az eredeti 
állampolgárság elvesztésének eredményét.

E tekintetben jelentősége van az állampolgárságról szóló, az Európa Tanács által elfogadott 
1997-es Európai Egyezmény 7. cikkének, amely felsorolja az összes olyan esetet, amikor 
automatikusan elveszhet az állampolgárság a jog működése (ex lege) következtében vagy 
valamely részes állam kezdeményezésére. E cikk (1) bekezdése a következőkről rendelkezik: 

„A részes állam nem rendelkezhet belső jogában az állampolgárság ex lege vagy a részes 
állam kezdeményezésére történő elvesztéséről, kivéve az alábbi esetekben:
                                               
1 A fent említett 40/1993. számú törvény 9. cikke emellett így rendelkezik: 
"(16) A Szlovák Köztársaság állampolgára szlovák állampolgárságát azon a napon veszíti el, amikor valamely 
másik állampolgárság felvételére vonatkozó kérelem, nyilatkozat vagy más fellépés formájában megnyilvánuló 
egyértelmű egyetértése alapján szabad akaratából felveszi a külföldi állampolgárságot.  […]
(19) Az a személy, aki a (16) bekezdés alapján elvesztette állampolgárságát, köteles erről haladéktalanul 
értesíteni a körzeti közigazgatási hivatalt az adott régió székhelyén.

(20) A régió székhelyén működő körzeti közigazgatási hivatal a (14) bekezdésben említett valamennyi szereplőnél 
bejelenti az állampolgárság (16) bekezdés szerinti elvesztését.
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a. egy másik állampolgárság önkéntes megszerzése”. 

A fenti egyezményhez fűzött magyarázó jelentés szerint „Az a. albekezdés [...] lehetővé teszi a 
részes államok számára, hogy az állampolgárság elvesztéséről rendelkezzenek, ha egy másik 
állampolgárság önkéntes megszerzésére kerül sor. Az 'önkéntes' kifejezés azt jelenti, hogy az 
állampolgárság felvétele valamely személy saját akaratából történt és nem automatikus (ex 
lege) formában ” ((59) bekezdés).

A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a szlovák állampolgárságnak a magyar 
állampolgárság felvételéből adódó elvesztése semmilyen módon nem befolyásolja az érintett 
személyek uniós polgárságának jogállását (amelyet magyar állampolgárságuk révén
megtartanak), sem az őket megillető és az Unió jogrendje által védett jogokat. Azok, akik 
önként felvették egy másik uniós tagállam állampolgárságát, megtartják uniós polgársági 
jogállásukat és az ehhez kapcsolódó jogaikat. 

Úgy tűnik ezért, hogy a szlovák állampolgárság egy másik állampolgárság önkéntes 
felvételéből adódóan a szlovák jog szerinti elvesztésének és a kapcsolódó 
következményeknek – például a nemzeti választásokra vonatkozó szavazati jog elvesztésének, 
az állandó lakcím nyilvántartásból történő törlésének vagy a személyigazolvány 
érvénytelenítésének – a feltételei és eljárásai nem tartoznak az uniós jog hatálya alá. Ezért 
sem az uniós jog rendelkezései, sem a Bíróság ítélkezési gyakorlatából fakadó uniós jogi 
elvek nem alkalmazandók az említett esetekben.  

Következtetés

A petíció benyújtója által felvetett problémák az állampolgárság szlovák jog szerinti 
elvesztésének feltételeire, eljárásaira és következményeire vonatkozóan nem tartoznak az 
uniós jog hatálya alá. Ezért a Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy 
beavatkozzon az ügyben.  

A petíció benyújtójának figyelmét fel lehet hívni arra, hogy a Szlovák Köztársaság területén 
állandó lakhellyel rendelkező azon személyek, akik felvették a magyar állampolgárságot, az 
Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre1 hivatkozva állhatnak ki jogaikért. 

                                               
1 HL L 158., 2004.4.30.


