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A magyar törvényHozás egyik: legfontasaoa 

alkotása : a magyar allanpolgarságrol szol® 

1879 s L.t.-c. Eooen a törvényben összponto-

sítást nyertek a még nem kodifikált összes 

•fcörvényiiozási .rendeletek az all.aiftpo-'-siarsagi 

j@g kérdésében.Ezen közjogi alaptörvényt a 

törvényhezás az uja»i idők es f@jle«enyek 

következtébe* szükségszerű#* kia8»it«tie : 

a községi törvény,a trianeni békeszerződés 

és le&uteoö 1938 év ota.»s,z elszakított te-

rületek visszacsatslása következteae»,Hesi-

zetközi egyezmények kereteim aelül Meghezett 

állaiapelfársági rendelkezesekkel. 

Tekintettel arra,hogy az állampolgársági 

j©g kérdése egyik legalapvet8»% téayezÖje 

a fohatalmi álla*esz*ének,szükségessé is 
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vált,hogy a kczjo^rick ezen kérdést e^yoefog- | 

laló része a lehetőség szerint leegyszarüsi-

tessék úgy a közjogi iiat®ság©k,Mii*t az egy-

szerű polgár, szemszögéből nézv®. 

Ugyanis & honositási törvény /i 1879 :L.t. 

c.:/,amely 1880,évi január h@ 8.naoján lé-

pett életae,teljes szigorral csak a trianoni 

békeszerződés hatályoaléptévol /s 1921. evi | 

julius h® 26.-ka :/ nyert alkalmazást. 

Ezen idBpontig a magyar állampolgárság 

megállapításához elegendőnek szolalt a "be-

mutatott születési aizonyitvány, s, lely szerint 

a magyar honosság megállapitását kércS sze-

mély igazolta,hogy születési helye, a magyar 

szent korona országainak területén fekszik. 

A születési "bizonylat felmutatása elegendő 

jogcímül szolgált,hogy az illető egyén -jár 
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az 1879: L.t.-c. értelmésen külföldinek lett 

volna rainö.sitendö - közhivatalokban szolgá-

latot nyerjen,autanon kain a rák /: orvosi, 

ügyvédi, sfa,:/ tagjaivá válj ék,hasonlóképen 

mint a io0y az általános védkötelezettséget 

kimondó 1889.évi Vl.t.-c. végrehajtásánál 

nem kutatták azt,ki magyar állampolgár és 

igy az ország területén történt születés 

egymagában elegendő volt,hogy az illető 

egyén hadkötelesse valjek. 

Eaaen a lazáit kezelt állampolgársági 

kérdésben az 1921.év döntö változást hozott 

A születési bizonyityánny&l ig&zol&ado 

rtugyar állampolgárság me^Allapitasa meg-

szűnt a hatóságok részéről,Mert a trianoni 

békeszerződés állampolgársági rendelkezé-

sei kőtelezővé tették a községi illetőség 
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felvételét képezáf álla,v"ipol0'rEJá,i szigorú 

el'oirálisát.Sz-en "vizsgálat során elairálandó 

volt,hogy az ország lakosai az állampolgár-

si-ii térvénynek raegfelfitfhm^jyar állampol-

gároknak tekint|jetök-e, vi _,y sem. 

Ezen kérdést gyakorlati .szempontból igyek-

szem felvázolni,fiírelemae véve &s érvénysen 
» 

lévő állampolgársági törvényt,községi tör-

vényt,* trianoni békeszerződés állampolgár-
I 

sági rendelkezéseit, valaain.tj a legut©ai»i i-

döküea meghozott és a visszacsatolt ország-

részekkel kapcsolatiam érvényes államp©lgár-

sági jagi intézkedéseket. 

Az emiitett törvények és rendelkezések ér-

telmésen a törvény magyar állanpjlgárnak is-

meri el 

!•/ le&ziraazas alapjan azt,akinek felmenői 
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1851. évig visszauaenöleg a Magyar szent k®r®-

R í országainak területén születtek és lakt^ikj 

ha a trianoni békeszerződés alapj&n magyar 

állampolgárságukat, illetőségi helyük elcsa-

tolása folytán el n@a resztették, továa'&á 

azt,akinek felMenöj® ugyaa 

külföldi ro!t,de 1875.évi január hó'8.nap-

jától 1880.évi január hó 8.napjáig a majr ar 

szent korona országainak területén lakott 

és ézen megjelölt időpontban allatai közter-

hekhez hozzájárult ss ezen idöppnttol sza-

rni tva tová'oM egy évig lakott. 

2./ házasság alapján, azt a külföldi nőt, 

aki n. jrar állampolgárhoz ment férjhez,. 

3*/ törvényesités alapján ax± magyar állam-

polgárnak külföldi nőtől származó törvénye-

sített gyermekeit. 
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4./ h®n®sitás alapján azt,aki vagy honosí-

tás i okiratot v&gy államfői honásitási ok-

levelet kapott és latett® az állampolgársá-

gi esküt.Ezeknek & neje és kiskorú gyermekei 

is magyar állstmpolgárok. 
» 

5«/f visszalionosi tás alapján azt, aki az 

1879; L.trC.vagy az 1886: IV*t.-c.,v 0y 

az 1922: X7II.t.-c.alapján/Visszahonositást 

nyert. 

6./ vélelem alapján azt,a./ aki a magyar 

szent korona országainak területén szüle-

tett, T&r/és.ez®n terüle-

ten talált lelenceket Mindaddig,aaig idegen 

illampol0^rságuk nem nyer leigazolást, 

7,/ trianoni "©éke szerződés alapján azt, 

a./ akinek az opcióját a m.kir.'&elügyainisz 

FARKAS, KECSKEMÉTUJ. 8 



-7-

ter elfogadta és erről kiértesítette, 

b./ csalc ideiglenesen azt,aki 192Í.eVi jú-

lius hó -26.napjáig kétségtelenül Magyar ál-' 

laapolgár volt és jelenleg is Magyarország 

területén lakik,addig az időpontig,aiaig^ el-

döntést nyer,hogy a trianoni "békeszerződés 

reni elkezései értelmesen- megmaradt-© magyar 

állampolgársága vagy sem, 

8,/ 1938,évre1 és azután bekövetkezett te-

rületi visszacsatolások által autoaatiku-

süTá./ Felvidéki' és Kárpátalji viszonylat-

ban azt,aki a bécsi döntést Megelőzőleg tiz 

éven át állandóan es me^szakitas nélkül & 

visszacsatolt területen lakott /: később 

az önálló Szlovákiával kötött nemzetközi 

egyezmény alapján a tiz éves határidő le-, 

szállítást nyert négy évre,az 1939:IV.t,-c. 
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hatálya alá -esö és zsidóknak tekintendő &ze-j 
i 

mélyek nem szerezhetnek ezen egyezmény &la,p-j 

ján állampolgárságé)tí/f 

a./ Erdélyi'és Délvidéki viszonylato&n azt, j 

aki a döntés illetve Xelsz&b&ditás napján 

a visszacsatolt területen lakott. 

Az 1879: L.t.-c. a magyar állampolgárság ] 
I I 

megszerzéséről es el"» sztéséröl*módositást ] 
i 

nyert az 1903: V.t.-c.l6-ik |.»az 1885: IV, j 

't.-c.,nz 1922: XVII.t.-c.24-ik §-val,vala-

mint az 1920: I.t.-c.idev?jó rendelkezésévélj 

A honositási törvény hatálybaléptével 

/:1880.évi január h® $.-&:/ Magyar állaapol-j 

gárságot csak a. következe négy jegeimből 
f 

lehetett megszerezni j 1,/leszármazás, j 
2./törvényesités, i 
3 A > * ; J 
./jiazassa^ ee ! 

4,/honositás által, i 
i i 

Ezek szerint a m gy&ro.rszágon történt v<&/e's! 
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•fnÁx e g y m a t g a i fe jyzolg'i.lt j o&cirtül <& 

•̂ -.gyur honosság ,»e0Bzerzéséhez, ugyancsak 

nem szolgált jogcímül sem közhivatalvise-

lés,nyugdíj ,kegydij élTezéséliez, ser, a tör-

vény által alkotott testületekhez v&lo 

tartozáshoz. 

A hallgatólagos állampolgárság szerzést 

a fenti törvény határozottan eltörölte,és 

®z alól a rendelkezés alól csupán egy ki-

vételt ismert el : a 48-ik §.2-ik bekez-

désében, amelyben a kővetkező általános 

honosítási szabály foglaltatik : 

"Magyar állampolgároknak tekintendők &-

zok is,kik a ^íc^yar szent korona országai 

torüietén a jelen törvény iiatályaalépte 

napjáig legalább 5 /töt:/ év óta negsza-
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'kitis nélkül, h&aár töoo helyen' laktak, 

* • , t ' , 

s valaöaely oelföldi köz seggen az adozok 

lajstromba m n s k vezetve,hacsak a 

jelen törvény hatálybalépte napjától 

számitandó egy év alatt azon tü rvcnyhato-

ság vagy városi tanács elott,» elynek te* 

rületén,illetve kerületében utolso lak-

helyük van,nen igazolják,hogy idegen ál-

lampolgárságukat f ennti-.rtották« " 

Ettcl eltérően a községi illetőség, 

Melynek feltétele a magyar állampolgárság, 

megszerezhető hallgatólagosan is az 1886: 

XXII. t.-c.lO-ik §-a értelMébfsn,ugsranis 

ha valaki egy községoen 4 /snégy:/ évig 

folytonosan lakik és ezen község közter-

hei he z hozzájárul,ezen község kötelékébe 
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tartozónák tekintendő. 

A legáltalánosabban és legkönnyeöaen iga-

zolliató jogcim a magyar allempolgarság nê ;-

szerzéséhez a leszámszáe, illetve a szü-

letésen alapuló állampolgárság. 

Minden magyar állampolgar törvényes gyer-

meke és magyar állarcpolgarnö törvénytelen 

gyermeke a leszármazásuk folytan 00 ips© 

magyar állampolgárok,meg akkor is lia ̂ rúl-

foldott, születtek.Bz esetben a folyamodó-

nak igazolnia ke 11,hogy felmenői 1851.evi& 

visszamenőleg Ta^yarorsz_,.gon születtek, 

Amennyiében ezen igazolás,felmenői szárma-

zásának ismeretlensége folytán nem produ-

kálható, a folyamodó csupán vélelmeztetik 

magyar állampolgárnak mindaddig,amig ide-
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gen állampolgársági::. beigazolást nem nyer. 

Egyébként & születési hely a magyar ál-

lampolgárságra nincs befolyással,Mert 

egy külföldinek Magyarországon született 

fyermeke nem szerez magyar honosságot 

pusztán azzal a ténnyel,hagy Magyaror-

szágon született. 

A törvény intenciója természetesen a 

törvénytelen gyermekekre is vonatkozik. 

Ennek legkirivobb esete í annak a kül-

földi nőnek,aki házasság útján magyar ál-

lampolgárságot szerzett,özvegysége alatt 

a háé&sság Megszűnését kővető 10 /stizs/ 

htnapon túl törvénytelen gyermeke is Ma-

gyar állampolgárnak tekintendő. 

Törvényesités által két foiaában sze-

rezhető meg a magyar állampolgárság,és 
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pedig s a , / ut®lag®s házasság kötés, 

Is./ k©r»&ányz@i kegyelem által. 

Az a./ esetben a fiagyar állampölgár kis-

k@rú törvényééitett gyeimeke a születés 

idejére visszamenőleg szerzi meg atyja 

álla®p©lg*r ságát. 

Házasság áltak magyar állampolgárrá 

rálik az a külföldi Hö,aki magyar állam-

polgárhoz megy férjhez.Ezen magyar henes-

8ágát toráéra is Megtartja özvegysége 

esetén, uiyancsak ilyea nőnek házasságén 

kivül született gyermeke is magyar állam-

polgárnak tekintendő leszármazása alap-

ján /s 85.9,99-1895.B.J£.sz.r. í/. 

A külföldiek henésitás útján szerez-

hetik meg a magyar állampolgárságét.A 
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homesitást a külföldi Tagy hsaositási 

©kiratlaaa szerezheti a a.kir,belügyminisz-

tertől, vagy henositási ©klerél f ©r&ájábaja, 

melyet Magyar©rszág Kermámyzlja ademányoz-

hat« 

Mindkét esetten a hemesitamd© köteles 

a magyar államp©lgársági esküt ragy f©ga« 

dalmat a törvényhatóság első tisztviselö-

je előtt letenai. 

Lényeges külömbség a két henositási 

forma között nincsen,csupáa annyi az el-

térés, hegy az ©kirattal h®mésitétt csak 

10 /:tizs/ ér elteltével lehet az ország-

gyűlés tagja,mig az ©klevéllel h@n©sit®tt-

nál *2 a megkötés sem fereg fenn. 

A henositási ekirat megszerzése szige-
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rá előfeltételekhez van kőtre,amelyeket 

a kérelmező külföldiaek a kérelme >enyuj-

tásáral igazelaia kell. Ezea előfeltéte-

lek már aemcsak a T»elföldöa val©> lakás 

és adéfizetés téayeire terjeszkednek ki, 

hanem igazelai kell a f©lyamodenak,hegy 

Talamely Tielföldi község kötelekefce fel-

véti® tett, ragy legalább is a felvétele 

kilátásba helyeztetett azea esetre,ha 

elayeri a magyar állampelgárságet. 

Ezea felül kifegástalaa erkölcsi éle-

tét és saját maga Vagy családja eltartá-

sáaak lehetőségét is l»iz®ayitaai kell. 

A lielföldöa ralé állaadeÁ és megszaki-

tás aélküli tartezkedás és közterhekhez 

rale hezzájárulás idejét a törvéay eVaea 
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az esetoen 5 /söt:/ év^em irja elö. 

Amennyi Wtfeia a f®lyam®d@ teirt©káTaaa van 

ezem kellékeknek,úgy Heaisitás iránti 

kérelme a törvény előírásainak megfelel, 

A külföldi által ilymeden megszerzett 

magyar állampolgárság kiterjed felesé-

gére és atyai hatalom alatt lévő kis-

korú gyermekeire is. 

Tekintettel arra*hegy a honosítási eki-

rattal külföldiek szerzik meg a magyar 

állampelgárságet,a henesitási kérelem 

egyik alapfeltételénél,a község kötelé-

kébe rali felvételnél,a községi képvise-

lötestületek igen szigeru és erkölcsi 

kötelessége a "Felvételi Ígérvény"-t 
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csak elyaa f®]yaunodó részére kiadni, 

aki hazafias és nemzeti szempontloél kifo-

gástalannak bizenyuÁl, 

A kellőképen felszerelt henesitás iráati 

f elyaaedváay t /: aayaköayri születési ki-

remat,-Felvételi igérréay,-Ötéves lakM-

zeaylat,-Ötéres adózás igazelása,-erköl-

csi Mzenyitráay, jelenlegi álleapélgárság 

igazelása,külföldire reaatkeze idegea-

readészeti lakhatási T»ize&ylat és előirt 

illetékek :/ a külföldi a lakóhelyének 

illetékes törréayhatóság első tisztrise-

löjéaél adja te. A kérelem innen döatés 

céljától a m.kir."belügyminiszterhez kerül, 

aki végérvényes határezattal dönt az ira-
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tek alapján a hon ősit ands kérelméről. 

A végleges döntés ellen a törvény ki-

zárja a jegerveslat lehetőségét* 

A henesitási kérelem Jm dvezö elintésése 

esetében a külföldi köteles az állta* 

pelgársági esküt Tagy fegadalmat letenni, 

melyben felesküszik Magyarérazág alket-

mányára és ezen naptel kezdve a külföldi 

már malyar államp©lgárnak tekintendő* 

Az állampelgársági eskü letételének 

megtagadása vagy egy éven belül val# 

eledázása magával hezza a henesitási eki-

rat hatályén kivüli helyezését. 
i 

A magyar henessáf megszerzése államfői 

henésitási eklevél által csak egészen 

kivételes esetekben érhető el és lénye-
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ges könnyítést tartalmaz a honosítási 

•kirat megszerzéséhez szükséges elofel-

vételekkel szemben. 

Ily módon csak olyan külföldi személy 

nyerheti el a magyar állampolgárságét, 

aki Magyarország irányáoan rendkívüli 

és kimagasló érdemeket szerzett* 

A minisztérium javaslatára Magyaror-

szág Kormányzója dönt a honosítási ok-

levél kiadásáról és mint előfeltételek 

nem kell,hegy meglegyenek : az ötéves 

belföldön való állandó és megszakítás 

nélküli tartózkodás és közterhekhez va-

ló hozzájárulás, sem pedig a "Jelvételi 

ígérvény". 
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A trianeni békeszerződés hatályba-

léptéig a törvény az eddig vázéit aégy 

jegeimet ayujtetta.a magyar álleapelgár-

ság megszerzéséhez és igazele.sah.ez* 

Gyakoriak veltak azeneaa az esetek* 

miker az illető személy Magyarerszágen 

született,de felmenőinek állampolgársága 

ragy leszármazása kétséget kiááréan nem 

Telt megállapithate* 

A henesitási törvény nem hagyhatta 

nyitva ezt a kérdést és a közjog szem-

pentjábél is szükségesnek mutatkezett 

ezen kétes állampolgárságú személyek-

nek a törvényszerű elbírálása* Ezen 

indokáéi az 1879: L.t.-c.vélelmezte ezen 

szemé }r eknek a magyar állampelgárságet 
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mindaddig, amig fcebizenyitást nem nyert, 

hegy az illető egyén külföldi állampolgár* 

Sok esetben ferdült elő,hegy az ilyen 

személy pusztán adminisztratir jellegű 

hiány felytán nem tudta igazolni felmenői 

leszármazását s igy a fenti törvény 19-ik 

§-a elliminálta ezt a joghátrányt. 

A -rélelmezett magyar állampolgárság 

kérdését a trianoni békeszerződéssel 

kapcsolatos rendelkezések is érintették. 

Ennek f elyemányaként a 6500-1921«l£«35» sz. 

rendelet kiterji sztette e teki»tet¥en a 

•élelmezett állampolgárság körét* 

Ugyanúgy,ahegy az 1879: L.t.-c,taxatíve 

ismerteti a magyar állampolgárság meg-

szerzésének jogcimeit,hasonlóképen fel-
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serelja a magyar állampelgárság elvesz-

tésének lehetőségeit is. 

Ez a tény 5 /:öts/ esetben köretkexhe-

tik bem és pedig s a./ elbecsájtás, j 
b./hatesági határezat* 
e./tárellétel,f ^ i 
d./törféayesités és 
e./házasság által. 

Ehez a taxative felsereit esetekhez 

hozzájárul még az állampolgárság elvesz-

tése a trianoni békeszerződés által meg-

szabott esetekben, 

A magyar törvény előtt nem ismeretlen 

a kettős állampolgárság fogalma,így te-

hát az a magyar állampolgár,aki külföldi 

állampolgárságot szerzett,még nem szűnt 

meg ezzel a ténnyel magyar állampolgárnak 

lenni és mindaddig ennek is tekintendő, 
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amig magyar állampolgárságát az 1879 j 

L. t.-e,értelmében «1 nem resziti,Ízt pe-

dig csak a felsarait ot eset egyikének 

aekövetkeztéfren érheti el. 

Az alapelv,arai*öl a törvény ezen inten-

ciója kiindul s az állampolgárságról egy-

©ldalúan lemondani nem lehet,Először ren-

dezni kell' az állammal és községgel szem-

ben fennáll® anyagi és erkölcsi kötelezett-j 

ségeket,és ha ennek eleget tesz az illető, 

úgy kérheti az eleécsajtását a magyar 

állampolgárok kötelékéből. 

így tehát aaennyioaen valamely magyar 

állampolgár megakarja szünteti a magyar 

állampolgárságát -tegyük fel kirándarlás 
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esetében - kérelmezi az elbecsájtást. 

Béke idején csupán azt kell igazelnia, 

hegy közterhekkel nincs hátrálékbaa, 

terábbá,hagy nincs ellene folyausatban 

büntető eljárás,sem ellene hszett ki-

töltetlen jege rös büntető itélet# • 

hadköteles egyének ezjn kirül kötelesek 

a m,kir,h®nvédelMÍ minisztertől kiadott 

és a véderő kötelékéből való elbeosáj-

te igazolást is beterjeszteni. 

Ízes kérelemről a m.kir. aelügyainiszterj 

dönt Yégérrényes határozattal,akit az-

tán köteles felterjeszteni a m.kir*mi-

niszterelnöknek tudomásul rétel végett. 

Háború esetén az elbecsájtás felett 
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valo döntést közvetlenül Magyarország 

Kormányzója gyakorolja. 

Az elfcocsájtási okirat hatálya kiterjed 

a folyamodó férfi feleségére és atyai 

hatalem alatt álla kiskerú gyermekeire 

is,ha ezek atyjukkal,vagy férjükkel 

együtt elhagyják az erszáget, Ha a kis-

kerú gyeraekek nem költöznek ki atyjuk-

kal és az elT»®csájtás iájuk nézve nem 

lett kitérjesztve,úgy a magyar honossá- , 

gukat tóvásra is megtartják. 

Az ell»ocsájtási ekirat megszerzésénél 

ugyanazon eljárást kell követni,miat a 

henositás megszerzésé nél,természetesen 

az elfcacsájtási kérelem tartalmának és' 

kellékeinek megfelelően. 

— • — 
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Az albocsájtást tartalmazó belügymi-

nisztsri réghatárszat -kikézlssitésérsl, 

a folyamod* msgszúnt aagyar állampolgár 

l®sni.Ez*n ©kirat az®a*an hatályát v«sz-

ti,ha az ®n»®csájt®tt ®gy éT®n belül 

az okirat kikézbesítés* napjától száait-

ra nsa hagyja ®1 az orsíág t«rúl®t«t» 

ragy ha a kiköltözködéséig akadály®k 

asrülnsk f«l az slWesájtás •löfslté-

tsleia®k sz®lgál® körülmények tárgyában. 

A magyar állampolgárság slrssztése 

azonban nemcsak az erre irányúi* pssi-

tir kérelea al^gáa kö-r*tkezh*tik >«»d« 
\ ^ 

•gyeldalúlag is hat®sági határssat alap-

ján, 

Ugyanis mindazon magyar h®aos,aki 

J 
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engi dély nélkül más állaua szolgálatába 

szegődik és ezen szolgálatból felhivás 

dacára nem lép ki,vagy államellenes te-

vékenységet fejt ki,hatosági iiatározat-

tal megfoszttatik magyar állampolgár-

ságától.Ezen személyek nem részesül-. 

hetnek a visszahonositás kedvezményében, 

A mai háborús időkben gyakori az eset, 

hogy ellenséges hatalmak zsoldjában állt 

magr ar állampolgárok nemzetellenes te-

vékenységet folytatnak.Ezen viselkedé-

sük aztán magával hezza a törvény .adta 

retorziót,a magyar honosságtél való 

megfosztás formájában. 

Igen gyakoriak az esetek,amikor a 

puszta távollét az anyaországtol a magyar 
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honosság elvesztését ronja maga után, 
i 

JLz 1879s L.t,-e.31-ik §-a kimendja,h@gy | 
j 

azon magyar államp@lgár,aki a kormány ] 
* i 

i 
megaizása nélkül az sr azág hatarain kiTül | 

» 

tartózkodik 10 /stizs/ érig megszakttáa | 

nélkül,el*e szti magyar állapolgárságát, j 
i 1 

Sz a tiz érés határidő azen naptöl kezd- j 
1 

v® számitodik,amelyen az illető egyén ] . i i 

útlerele lejárt,ragy amely napon külföld- j 
i 

re tárezeti anélkül, h®gy bejelentett® ; 
í 

az illetékes hatóságnál,hegy magyar ál- j 
I; 
T 

lampolgárságát fenntartani kiránja» j 
" " i: 

A tiz éTes határdiö megszakitást nyer j 
s 

azzal a bejelentéssel,-hogy a tárolléTö j 
- " i 

i 
magyar állampolgárságát toráVara is fenn i 

i i 
szándékszik tartani,fagy elyan tényekkél j 
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amelyektől kiviláglik,hegy az eltár®-

zett egyén toráVara is magyar állampel-

gár ©hajt maradni /s illetőségi "iize-

nyitrány megszerzése,gyámság aláhelye-

zés és hasonlók;/, 

A házasságkötés és a törrényesités 

is egy-egy jegeim a magyar henesság 

elie sztéséhez. 

Ha magyar henosaö külföldihez megy 

férjhez,köreti férje állampolgárságát 

sziti a magyar állampolgárságát. 

Jegerös elválasztása esetén azonaan 

automatikusan ismét risszanyeri elöVfci 

magar állampolgárságát. 

Az 1879: L.t,-c,*egkülömbözteti a 

mod©t,h®gyan és mily feltételek mellett 
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nyerheti vissza magyar állampolgársá-

gát olyan személy,aki már saját sze- • 

mélyében na^ar állampolgár volt,de 

ragy elbocsájtás vagy tár® 11 ét vagy 

más megszüntetési-ekozat miatt /skivé-

ve az állampolgárságtól való megfosz-

tást hat©sági határozattal:/ elvesztet-

te magyar henesságát. 

Tekintettel arra, hegy ezen esetekben 

nem az állampolgársági jog eredeti meg-

szerzéséről lévén sze,hanem csak az 

államp©lgársági jeg visszaszerzéséről, 

a visszahenesitás kérdésében a törvény 

sokkal enyhébben kezeli a megszerzési 

feltételeket és nem köti a szerzés le-

hetőségét idöhöz rögzitett tartozke-
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dáshoz ragy adófizetéshez, 

A törréay rendes és kedvezményes Tissza-

honositást ismer. 

A rendes Tisszahohositásnál különbsé-
• t - • - • x 

get tesz t olyan egyén között,ejti * Ma-

gyar állampolgárság elresztéséTel nem 

szerzett idegen állampolgárságot.Ez eset-

ben a T@1 t magyar honos TÍsa®,TelietÖ a 
% 

magyar állampolgárok közé akkor is,ha 

nem tért rissza a magyar szent korona 

országainak területére,Talamint 

olya* egyén között,aki ugyan 

szerzett idegen állampolgárságot,de Tisz-

azatért Magyarország területére és Tala-

mely község kötelékébe felTétetett,Tagy 

felTétele kilátásba helyeztetett.Ez eset-
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l»en az illető visszaveendő a Magyar ál-

lampolgárok közé. 

Mindkét esetben,azonban csak akkor lehet 

visszaiionositásról szó,ha az illető Ma-

gyar heaesságát csak vagy elfcocsáj táa, 

vagy távallét által vesztette el« 

Mig az viéVei esetben a törvény,stricié 

elöirja,hegy a kér elMezö visszaveeado a 

magyar állampolgárok közéi addig az •löVbi 

eseteen csak visszavehetöségröl T»eazél. 

Ugyanezen intézkedések venatkezaak a 

aökre is,aki visszahenositást kéraek a-

zen az alapoa,hegy elwsztették Magyar_ 

heaesságukai férjük elteocsájtása vagy 

távolléte által,ha férjüktől jegerösea 

elváltak s az evszág területén belül 
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valamely község kötelékébe felTetettnek. 

A rendes Tisszahonositást taglaló 1879; 

L.t.-c»38-ik §-a kiliöTitést íyert az 

.1922* XVII. t»-c,24-ik §-nak JÍ-ik Hekiz-

désérel,amelyben a törrény a kedTezaé-

nyes Tisszahonositásrol intézkedik* 

Ezen rendelkezés szerint a törTeny le-

hetőséget ad azoknak a szeméteknek*akik 

magyar állampolgárságukat 1914.éri ju-

lius hó 26.napja óta nem elliocsájtáa 

Tagy hatósági határozat alapján,hanem 

•gyéYfc okból,különösen a trianoni léke-

szerződés rendelkezései köTetkeztélien 

elis«sztették és az eptálási határidőt el-

mulasztották, hogy Tisszahenositsahak 

akkor is,ha a rendes Tisszahonésitás 
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feltételeinek nincs ennek birtekáT»aa» de 

igazolják,hegy 

X./Magyarország területén Iáknak,ragy 
itt akarnak letelepedni, 

2,/ 18 évesek elmultak, 
3,/ cselekvőképesek, 
4,/ #különös méltánylást érdemlő indokok-

ból kérik a visszahonositásukat. 

A magyar állampolgárok kötelékébe va-

ló visszavételnek ez a módja csak azokra 

a szemétekre i^erhet alkalmazást,akiknél 

a világháború kitörése időpontjában 

/sl$14.évi julius h® 26. :/ fennállott 

majf ar állampolgárságuk kétségtelenül 

megállapithaté* 

A 1® dvezményes visszalionositás iránti 

kérelem felett a döntés a m.kir.belügy-

miniszterre tartezik»Ezea esetekben dis-

crefcionális jogról van szó,igy az ide-

-"-••-T---:-—:-r;—;—,—T-rrrr.-sr—=-r.^,rrr.T.rrr,rrr.rgT^——1—~r.r ~rr 
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vágó rendelkezés nem állapit meg igényt 

a folyamodó részére,hegy a visszahoaosi-

tását követelhesse. 

A visszahonosítási kérelemben a folya-

modónak pontosan fel kell tüntetnie,hegy 

1918,évi november hó l.na^ja után á ké-

relme beadásáig hol lakott és mivel fog-

lalkozott, továbbá, ha már 1921. évi március 

h® Íre előtt is & aai Magyarország terüle- j 

tén lakott,hogy miért aem o|>tált. 

A tömeges visszahenositás kérdésével 

az 1886* XV.t.-c, foglalkozik.Szen törvény j 
. . . . . . . * * i i i 

intézkedik a tömegesen az országba vissza- j 
i. i 

telefülök érdekében.A rendes visszahonosi- i 
« i i 

tás szerzéséhez szükséges feltételeket j 
/ » 

i 

enyhiti egyrészt abíian,h©gy a tömegesen j 
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Ti# szatelefülök egy fo^araodványsaa közö-

sen és illeték»«ntesen kérhetik a magyar 

állaapelgárságuk megadását,másreszt aea 

kutatja a törvény,hegy a kérelmezők Vagy 

elődjeik Mik©r rándoreltak ki az erszág-

*él. 

Az 1879s L.t.-c.48-ik §-»an kimondja 

a haaasitási törrény expressis versis, 

h@gy minden törvény és rendelet,amely a 

jelen törvénnyel ellenkezik, )iatályát 

veszti. 

Izek szerint ki£«j®zést nyert ezea §-

I m az a tény is,hegy 1880. évi január 

h.® 8.napjátéi magyar állampolgárságet 

szerezni csak a hivatkezett törvény 2-ik 
I _ 

§-¥aa Megjelölt négy jegeim alapján 
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lehet. 

így a törréay a magyar állampolgárság 

hallgatólagos szerzésének csak egyetlen 

jogcímét ismerte el a honosítási törréay 

48-ik §-nak 2-ik eekezdésében,mikor ki-

mondja i Magyar állampolgároknak tekin-

tendők azok is,akik Magyarország terüle-

tén 1880.évi január,h® 8.napját megelő-

zőleg legalá¥to 5 /söts/ érig megszakítás 

nélkül laknak és az aáezék lajstromába 

#e vannak vezetve,hacsak 1881.évi január 

ho 8.napjáig idegen államolgárságukat 

femnem tartották. 

A törvény eöéen a §-®an rendezni kí-

vánta az állampolgársági vitás kérdése-

ket és alkalmat nyújtott az ország terü-
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létén letelepedett idegeneknek,hogy 

magyar állampolgárságét szerezhessenek# 

Ezzel a rendelkezéssel teliát azok a sze-

mélyek, akik a 48-ik §,követelményeinek 

megfeleltek,minden külön jogcselekmény 

nélkül magyar állampolgárokká váltak. 

Ténylegesen a magyar honosságnak ezen 

a jogcimen val® elnyerése a gyakorlatban 

a legtÖVk kérelem alapja»Igazolást kell, 

hegy nyerjen az ötéves belföldön val® 

tartózkodás és adófizetés 1875-1880,évek-

ben,mig annak a körülménynek az igazolása, 

hegy az illető tevábbi egy even belül 

nem tartetta fenn idegen állampolgársá-

gát, hivatal »®1 történik az 584-1880 B.IÍ, 

sz,rendelet 15-ik §-a értelmében. 
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A magyar állampolgársági j©g hatásköré-

be külső beavatkozás történt a trianoni 

békeszerződésnek 61-66.cikkeiben foglalt 
_ 4 . - • • ... ' 

rendelkezéseivel,amelyek törvényes!tést 

nyertek az 1921s XXXIII.t.-cfkeretében 

és 1921.éri julius ho 26-án léptek életbe* 

Az ország határainak és területének 

megcsoökitása nera maradhatott kihatás 

aélkül az állampolgársági jog kérdésében 

az elcsatolt területrészek lakosságának 

szempontjából*A békeszerződésben feglalt 

erreirányúi® rendelkezések kényszerhely-

zetből születtek és egy uj,eddig ismeretied 

állaiapolgárságj ogi fegalmat teremtettek *: 

az "sjci®" fegalaát. 

Az ©ptálási jog tehát szintén jogciaül 

FARKAS, KECSKEMÉTMJ. 8 



-40-

szolgált a magyar állampolgárság meg-* 

szerzéséhez illetve Megtartásához, 

A trianoai békeszerződéssel kapcsolatos 

állampolgársági rendelkezések lényege a 

következőkben nyilvánul iteg s Az a Ma-

gyar állampolgár,aki 1921»evi julius h© 

26.napján a békeszerződéssel elszakitett 

területen birt községi illetőséggel,el-

vesztette Magyar állaapolgárságát es 

minden hatesági intézkedés vahy honosí-

tási eljárás lefolytatása nélkül megsze-

rezte annak az államnak az allaspolgar-

ságát, aaely államnak a f Őhatalita alá az 

illető egyén illetőségi községe került. 

Ezzel szemben mindazok,akiknek illetőség 

helyük megmaradt a megcsonkított ország 
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területén -tekintet nélkül arra,hogy hol | 

laknak- megtartották magyar állampolgár-

ságukat. 

Ez az egyszerűnek látszó intézkedés, a-

melynek lényege a közéégi illetöseg hova-

tartozásában rejlett,külön ertelmezest 

nyert a két azóta megszűnt utódállammal 

Jugoszlávia és Csehsáovákiával szemsen. 

TJgfanis a békeszerződés 62-ik cikke ki-

mondta, hogy azok & személyek,volt magyar 

állampolgárok,akik a SHS és CSR-hez csa-

tolt területeken léve illetőségi helyei-

ken községi illetőséget csak 1910.évi 

január hó l-e után szerezték meg,nem nye-

rik; el automatikusan ezeknek azrállamok-

| nak az állampolgárságát,hanem eziránt 

Tr-r-rr——i—-tii 
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f ô - araodnikl kellett,és ha ezt nem tették, 

vagy kérelmük elufc sitást nyert,úgy annak 

az államnak az állampolgárságát szerezték 

meg,aasly állati gyakorolta a föhatalMat 

azon a területen,ahol az'illetőnek 1910. 

éri január hó 1-ét megelőzőleg községi 
/• 

illetősége volt. 
v. 

Ezen állampolgársági intézkedésről szöl 

a 6500-1921.M.E.sz. rendelet, Valaiaint az 

1922: XVII.t.-c.idevágó rendelkezése, aaaely 

szerint a régleges döntésről,hogy valamely 

magyar állawpolgár illetőségi helyettek az 

anyaországtol Talo elcsatolasa folytan, 

elvesztette-e magyar honosságát,vagy seri, 

a m.kir.belügyminiszter határoz, 

A 63-ik § intézkedik az'optálási jogról. 
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I 

Az optálási jog lehetővé tette,hogy mind- [ 

azok a magyar állampolgárok,akik önhibáju-

kon kivül elve sztették magyar honosságukat, 

Megmaradhassanak a magyar állaspolgárok kö-

teléké aen, ha ehez ragaszkodnak. 

Ezt a jogot csak az a volt magyar nonos 

gyakorolhatta,aki 18-ik életévét betöltötte, 

és illetőségi helye a megmaradt ország terü-

letén íUüriádt,mielőtt az illetőségét az el-

csatolt területen megszerezte.Áz opcios 

nyilatkozatot legkésöVo egy évén aelül,azaz 

1922.évi julius hó 26-ig kellett beterjesz-

teni az illetékes hatósághoz és u^'anezen 

időn belül bekellett költözni az ország te-

rületére.Az optálás kiterjedt úgy a fele-

ségre mint. a 18. évnél fiatalabb gyermekek^ 

............. 
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is. Az opcios bejelentések határideje le-

járt 1922.évi julius hó 26-val,így azok a 

' volt' magyar állampolgárok*.akik ezen idő-

pontig optálási jogukat nem gyakoroltak, 

ezen nappal megszűntek magyar állampolgá-

rok lenni. 

Az opciós bejelentés a magyar honosság 

fenntartására illetve megszerzésére,va-

lamint az ©rröl kiadott hatósági igazol-

vány egy..ia0ÁJaa nég nem jelentette a ma-

gyar áll ip (lgárság végleges elismerését. 

Ez csak akkor következett be,ha a m.kih 

1»élügyr.iniszter natarozattal me^allapitot— 

ta,hogy az opció feltételei megvannak ás 

erről az optálo személyt kiértesitette. 

Azon volt magyar állampolgárok,akik 
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a trianoni aékeszerzcdeo folytán elvesz- , 

tették r.ajyar honosságukat és azo|pciós 

j ogukat nera gyakorolták vagy nem ar akö-

ro Ihatták,-nőst már csak visszahonositás 

útján szerezhetik ezt vienza az 1922: 

XYII,t,-c.24-ik §-a alapján. 

A Rekeszer-zödés 64-ik cikke még egy le-

hetőséget nyújtott a volt állam-

polgároknak az opcióra és pedig az eset-

®en,ha fzeknek a személyeknek a volt 

v 

Osztfcák-Magyar Monarchiához tartozp vala-

raelyterületén volt az illett &Jji helyük, 

és ott a lakosság-töősségé tel fajra és 

nyelvre nézve külöiaböztek,hat hónapi idő-

tartamon belül kérhették az opciót ilagy&rf 

ország javára. 
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Sz az intézkedés természetesen a szonszéd 

állán okhoz való opcios jogot is ->a 

foglalta idegen állampolgárság negíz'erzé-' 

séhéz. 

A séke szerződés külön cikkben szavatolta 

az optálási'jog szabadságának e& akadaly-

rientesbéoé "ek a oiztositasat. 

Annak elkerülése céljáool,liogy az op-

ciós jog feltételeinek jogerős i-o ̂ taro-

zásáig ne merüljenek fel vitás kérdesek 

és zavaró körülmények az illetékesek reszé-j 
t 

re, a 6500-1921.IJ.E. sz, rendelet ideiglenese^ 

vélelmezte ezen szegélyek száriára a aa-

gyar honosságot az állarapolgársági kérdés 

végleges eloirálásáig. 
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i 
A. fentiekből'kitűnik,hogy a trianoni | 

I 
békeszerződéssel rendezett állampolgárai- i 

i i 
gi kérdésekben döntő szerepet játszott j 

, j 
az 1921.évi julius ho 26.napján fennálló j 

/ . . . ' I 

illetőség. Ezen oköol az illetőségi i»izo- j 

nyitványokon feltüntetik,ha az illető sze-j 

mély 1921. éri julius hó 26-án belfőlái 

községben birt illetőséggel. 

A községi illetőségnek ily r.ódon való 

feltüntetését nerezik trianoni záradéknak, 

s bár ehez fontos következmények fűződnek, 

ezen záradékkal ellátott illetőségi aizo-

nyitvány még nem alkalmas a magyar all'affl-

polgárság bizonyitására. 

1938 és az ezt követő évekoen lezajlott 

felszabadított területek visszacsatolása 
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újból felvetette az áll volgársági jog 

rendezését a visszatért országrészek la-

ka ságának szempontjából. 

. Eelvidék, Kárpátalja,Erdély és Délvidék 

visszacsatolásával felüerült állampolgár-

sági kérdések nemzetközi egy eznények ke-

retében nyertek rendezést és lényegében 

egyöntetű módon intézkednek a magyar ál-

lampolgárság megszerzéséről. 

A visszatért lakosság autoiaatikusaii 

nyei-i e magyar állampolgárságot, alapfel-

tétel : egy bizonyos időn belül való meg-

szakítás nélküli és állandó tartózkodás 

& visszacsatolt területen. 

így a volt CSR-töl visszatért részeken 

1938,évi november-hó 2-át megelőző tiz 
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/stiz;/ éves áll&ftdojt es megszakitas nél-

küli tartozkodás as előfeltétel -késcfcö 

az cnálló Szlovákiával kötött nemzetközi 

egyeza?i.ény értelmében ezen tiz eves xiatar-

idö négy évi időtartamra lett leszállit-

• va - Erdély és Délvidék l&kosságAnai a 

nénzetközi egyezmény,illetve a dcntes 

napja az elcfeltetelként Megallcipitótt 

döntő határidő. 

Ezeknél az állsunpolgárságj ogi intézke-

déseknél. az illetőség kérdése ismét a 

háttérae szorult,mert az intezkede^sek 

intenciója az volt : leegyszerűsíteni a 

kérdést a minimumra. 

Igaz viszont,hogy igy is,igen sok eset-

ben n rültek fel nehézségek az állampol- | 
i 
l i 
i 

_ -.1 
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árt-'.gi kérdések elMrál?..' oan -nea volt 

meg a megszabok t időre szóló állandó tar-

tózkodás időtartama - ez esetekben ismét 

as 1922: XVII.t.-c.24-ik §-a lép előtérbe. 

Az áll." olgársági jog kérdésében szük- j 

séges megemlékezni &z 1939: IV, t.-c.alá 

eső, zsidóknak tekintendő szeméi ékről is, 

ugyanis ezen személyek magyar honosságot 

sem honositás-, sém visszahonositás által 

nem szejrezhetnek,ügyancsak a Szlovákiával 

kötött nemzetközi állampolgársági egyez-

mény alapján sem válhatnak ™ C j/ar állam-

polgárokká. 

A magyar állampolgársági jog <- mit 

világháború befejezéséig kizárólag az 

1879: L.t.-c.-en alapszik és ezen törvény 

— - J 
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továibra is a Kiadva marad a nagyar ál-

lampolgársági jog lényegének és i&y az 

ezen időponttól meghozott törvények és 

rendeletek csak kiegészítik illetve ki-

fövi tik a viszonyok változ&sa folytán 

a -i«t.jyar törvényhozásnak ezt a nagyfon-

, ' .. / , 
toss&gu miivet. 

X/ "/* 4? 

<e»lajc;, » - • 4, 
lfc-wkí-£̂v*3%.4~«. <stv y-r-fc i 

>o. t^.r 

;« »«*. ). 
V. /«$. 

•t ~t-t 

-«»4.. oujfw •] 
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