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Készítette a Migration Policy Group, a Menedék – Migránsokat 
Segítő Egyesülettel együttműködve

Szerkesztő: Jasper Dag Tjaden (Migration Policy Group) 

Ez a beszámló az ‘Access to Citizenship and its Impact on 
Immigrant Integration (ACIT)’ /Állampolgársághoz való 
hozzáférés és ennek hatása a bevándorlók integrációjára/ 
projekt keretén belül készült, az Európai Integrációs Alap 
(European Fund for the Integration of Non-EU Immigrants, 
European Commission Grant Agreement: HOME/2010/EIFX/
CA/1774).

Szeretnénk köszönetet mondani Iseult Honohan-nak 
(University College Dublin) és Kristen Jeffers-nek (University 
College London) az állampolgársági jogok részhez írt átfogó 
összefoglalójukért.
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bevezetés

A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap (Euró-
pai Integrációs Alap) által finanszírozott ‘Access to Citizenship and its Impact on 
Immigrant Integration (ACIT)’ /Állampolgársághoz való hozzáférés és ennek hatása 
a bevándorlók integrációjára/ projekt új hivatkozási alapot biztosít az európai állam-
polgársági rezsimek különböző elemeinek összehasonlításához. 

Az öt konzorciumi partner (Európai Egyetem Intézet, Migration Policy Group, Uni-
versity College Dublin, University of Edinburgh és Maastricht University) az állam-
polgársági indikátorok négy csoportját dolgozta ki az állampolgársági törvényekre, 
ezek végrehajtására, a külföldi születésűek állampolgárság-szerzésének megoszlására 
és arra vonatkozóan, hogy a honosításnak milyen hatása van az integrációra a 27 EU-
tagállamot, a belépésre váró országokat  (Horvátország, Izland, ex-Jugoszláv Tagköz-
társaság Macedónia, Törökország) és az Európai Gazdasági Térség országait illetően  
(Norvégia, Svájc). 

Jelen kutatás eredményeit tíz EU-tagállamban (Ausztria, Észtország, Franciaország, 
Németország, Magyarország, Írország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és az 
Egyesült Királyság) mutatták be politikusoknak, köztisztviselőknek, a civil társada-
lom tagjainak és akadémikusoknak azzal a céllal, hogy ezen információkat szak-
politikájuk és gyakorlataik javítására felhasználják. Állampolgársági szakértőket 
kértek fel arra, osszák meg észrevételeiket azzal kapcsolatban, hogy mely tényezők 
befolyásolják a honosítási arányokat, milyen hatása van az állampolgárságnak az in-
tegrációra, illetve a múltbeli és jövendő szakpolitikai változásokkal és az állampolgár-
sági reformokat érintő politikai környezetváltozással kapcsolatosan. Ezek a “nemze-
ti kerekasztalok” a kutatásban kulcsfontosságú szerepet töltöttek be, mert ezáltal a 
nemzeti szakértőknek lehetőségük nyílott arra, hogy értelmezzék az eredményeket és 
jelentéssel ruházzák fel a számokat.  

A Migration Policy Group jelen kézikönyvet az állampolgásági indikátorok vizsgá-
latának eredményei és a nemzeti kerekasztal nemzeti szakértői által adott válaszok 
alapján állította össze. A kézikönyv bepillantást ad abba, hogy a projekt hatalmas 
mennyiségű adata miként használható fel nemzeti szakpolitikai vitákban. Az állam-
polgársági szakpolitika összes kulcsszereplője, legyenek azok szakpolitikusok, akadé-
mikusok, civil szervezetek vagy bárki más, felmehetnek az internetre, saját grafikono-
kat hozhatnak létre, kutathatják az adatbázist és felhasználhatják ezeket az informáci-
ókat előadásaikhoz, szakmai vitákhoz vagy kiadványokhoz. Az összes eredmény egy 
interaktív online eszközön keresztül, az összehasonlító beszámolók pedig a http://
eudo-citizenship.eu/indicators weboldalon elérhetők.1

1  További információ a háttérről és módszertanról a mellékletben és a  http://eudo-citizenship.eu/
indicators weboldalon találhatók.. További részletes információk az állampolgársági törvényekkel és 
eljárásokkal kapcsolatban az EUDO Magyarországról szóló országleírásában találhatók: http://eudo-
citizenship.eu/country-profiles/?country=Hungary.

http://eudo-citizenship.eu/about/acit
http://eudo-citizenship.eu/about/acit
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Hungary
http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Hungary
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1.  ÁllampolgÁrsÁg-szerzési indikÁtorok: 
ki vÁlik ÁllampolgÁrrÁ?

Mi a valószínűsége annak, hogy külföldi születésű bevándorlók állampolgárrá válja-
nak Európában, és ez mennyi ideig tart? Az állampolgárság-szerzés indikátorai egy-
részt azoknak a külföldön született bevándorlóknak (16-74 év közöttiek) az arányát 
mérik 2008-ban, akik már megszerezték az állampolgárságot, másrészt a tartózkodási 
hely szerinti országba érkezés és az állampolgárság-szerzés közt eltelt évek számát.2 
Ideértve a mai Magyarország területén kívül született nem magyar állampolgárokat is.

Összességében, a külföldön született emberek 67%-a vált Magyarországon állam-
polgárrá. Ez az arány jelentősen magasabb az EU-15 (34%) és az EU-12 (51%) or-
szágainak átlagértékénél. Az állampolgárság-szerzés jelentős különbségeket mutat az 
EU-n belül. A külföldön született bevándorlók 60% - 70%-a vált állampolgárrá Svéd-
országban és Hollandiában, és több, mint 70% Lengyelországban, Szlovákiában, Szlo-
véniában és Litvániában. Az állampolgárság-szerzés gyakoribb az EU-12 országaiban, 
melyek általában új és kevésbé jelentős bevándorlási célországok, könnyített honosí-
tási eljárással az államutódlási folyamatnak és a jelentős határontúli etnikumnak kö-
szönhetően. Az állampolgárság-szerzés Magyarországon valószínűleg nőtt 2008 óta, 
köszönhetően a 2010-es  törvényi változásoknak, amely megkönnyíti a honosítást a 
Magyarországon kívül élő magyar felmenőkkel rendelkező embereknek. A 2011-es 
Immigrant Citizens Survey (Vizsgálat a bevándorolt polgárok körében) megerősíti 
ezt a megállapítást, jóval magasabb honosítási arányt megállapítva a magyar anya-
nyelvűek, mint a nem anyanyelvűek között.3

A külföldi születésű személyek állampolgárság-szerzési aránya az EU-12 
országokban, 2008

2  További információ a módszertani függelékben található.
3  Huddleston, T. and Tjaden, J. D. (2012) Immigrant Citizen Survey. 

Forrás: http://eudo-
citizenship.eu/
indicators

http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/como_perciben_los_inmigrantes_la_integracion_en_15_ciudades_europeas
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
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Egy külföldi születésű embernek átlagosan öt és fél évébe telik Magyarországon 
állampolgárrá válnia, ami kevesebb, mint a fele annak, amennyi ideig ez átlagosan 
az EU-12 országaiban tart.4 Az EU-12 országaiban átlagosan 12 évbe telik állampol-
gárrá válni, az EU-15 országaiban, Norvégiában és Svájcban átlagosan 10 évbe. Eltérő 
idő alatt válnak a magyar etnikumú emberek Magyarországon állampolgárrá, mint 
az összes többi bevándorló. Ezt az eltérést az Immigrant Citizens Survey is megerő-
sítette; Budapesten egy magyar anyanyelvű ember átlagos honosítási ideje 5 év, ezzel 
szemben a nem anyanyelvűeké 9,5 év volt. 

A honosítás gyorsasága az EU-12 országaiban5

Mi a magyarázata annak, hogy a bevándorlók Európában állampolgárrá válnak, és 
ez mennyi időt vesz igénybe? Az elemzés azt a következtetést vonja le, hogy a tartóz-
kodási idő, a bevándorlók származási országa, neme, háttere (többek között iskolai 
végzettség, foglalkoztatás és családi állapot), illetve a szakpolitikák mind az állampol-
gárság kérelmezését befolyásoló tényezők. 

4  Ez a szám magába foglal minden külföldi születésű bevándorlót, függetlenül származási országától 
vagy a migráció okától. 
5  Megjegyzendő, hogy az állampolgárság megszerzésének időtartama Észtországban és Lettor-
szágban figyelmen kívűl hagyja az államalapítás időpontját és magába foglalja a Szovjetunió alatti 
időszakot is.

Forrás: http://eudo-
citizenship.eu/
indicators

http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators


6 aCiT

Tartózkodási kérdések: Többváltozós elemzéseink6 kimutatták, hogy minél régeb-
ben telepedtek le a bevándorlók az EU-15 országaiban, Norvégiában és Svájcban, 
annál valószínűbben válnak állampolgárrá. 

A bevándorlók háttere jelentős szerepet játszik. A gazdaságilag kevésbé fejlett or-
szágokban született emberek általában gyakrabban kérik honosításukat Európában, 
mint a fejlettebb országokban születettek. A közepesen fejlett és fejletlen országokból 
érkező bevándorlók átlagosan 2,5-szer nagyobb valószínűséggel válnak állampol-
gárrá, mint a magasan fejlett országokból, mint például az EU-tagállamokból érkező 
bevándorlók. Fejletlen országokból érkező bevándorlók számára hosszabb ideig tart 
állampolgárságot szerezni, mint a fejlett országokból érkező bevándorlóknak. Az EU-
országokban a bevándorlók hátterének szerepe az EU-s és nem EU-s állampolgárok 
eltérő eredményeiben is tükröződik: az EU-n kívülről érkező bevándorlók (általá-
nosságban a fejletlen országokból) rendszerint lényegesen nagyobb valószínűséggel 
állampolgárok. 

Nemi kérdések: az EU-15 országaiban a külföldi születésű nők általában nagyobb 
valószínűséggel állampolgárok, mint a férfiak. Az iskolai végzettség, a foglalkozta-
tás, a családi állapot és a nyelvhasználat további tényezők, amelyek befolyásolják 
az állampolgárság megszerzését.  A legtöbb EU-15 országban, a kevésbé fejlett or-
szágokból érkező, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező bevándorlók 
mintegy 42%-kal nagyobb valószínűséggel kérik honosításukat, mint a mindössze 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők. Mind a fejlődő, mind a fejlett országokból 
érkező bevándorlók nagyobb valószínűséggel állampolgárok akkor, ha otthon is be-
szélik a tartózkodási hely szerinti ország nyelvét, ha házasok és ha foglalkoztatottak.

Szakpolitikai kérdések: Jóllehet mindezek az egyéni tényezők is szerepet játszanak, 
mégis az állampolgársági törvények azok, amik jelentősen befolyásolják, hogy hány 
bevándorló válik állampolgárrá, mivel ezek határozzák meg azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a bevándorlók úgy dönthetnek, hogy honosításért folyamodnak. 

Ennek egyik példája a többes állampolgárság elfogadása: a kevésbé fejlett országokból 
érkező bevándorlók, akik olyan EU-országban tartózkodnak, amely elfogadja a kettős 
állampolgárságot, 40%-kal nagyobb valószínűséggel lesznek a tartózkodási hely sze-
rinti ország állampolgárai.7 

Ennél is fontosabb azonban, hogy a tartózkodási hely szerinti ország befogadó jellegű 
állampolgársági jogi szabályozásának komoly hatása van arra, hogy a bevándorlók 
kérik-e honosításukat vagy sem:8 

6  Lásd Vink, M./ Prokic-Breuer, T./ Dronkers, J. (2013): Immigrant naturalization in the context 
of institutional diversity: policy matters, but to whom? International Migration [kiadás alatt]. Sajnos a 
mintavétel mérete túl kicsi ahhoz, hogy a magyarországi állampolgárság-szerzési arányokra megállapí-
tásokat lehessen tenni.
7  A többes állampolgárságot mind a származási országnak, mind a tartózkodási hely szerinti ország-
nak tolerálnia kell.
8  A különböző szakpolitikák a Migrant Integration Policy Index módosított értékei alapján kerültek 
mérésre, lásd www.mipex.eu/

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2435
http://www.mipex.eu/
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Az  állampolgárság-szerzés valószínűsége az EU-15 országaiban 9

A fenti grafikon azt mutatja, hogyan befolyásolják a szakpolitikák a bevándorlók ál-
lampolgárság-felvételét átlagosan az EU-15 országokban, Norvégiában és Svájcban. 
Az állampolgársági szakpolitikák többet számítanak a kevésbé fejlett országokból 
érkező bevándorlóknak, különösen az újonnan érkezőknek (mivel a bal oldali gra-
fikon három vonala meredekebb, mint a fejlettebb országokból érkező bevándorlóké 
a jobb oldali grafikonon). Ami a magasan fejlett országokból érkező bevándorlókat 
illeti, számukra nemcsak hogy kevésbé valószínű, hogy állampolgárságot szerezze-
nek, de az, hogy megszerzik-e vagy sem, úgy tűnik, néhány olyan tényezőn is múlik, 
amelyek túlmutatnak azon, mennyi időt tartózkodtak az adott országban.  

Jó minőségű statisztikák hiányában, a közép-és kelet-európai országokra vonatkozó, 
honosítást befolyásoló tényezők elemzése jelenleg sajnos nem lehetséges. Az állam-
polgárság megszerzéséhez kapcsolódó különböző szakpolitikáknak Magyarországon 
valószínűleg jelentős hatása van a honosítási arányokra a külföldiek különböző cso-
portjai tekintetében.

A Nemzeti Kerekasztal eredményei

A nemzeti kerekasztal résztvevői hangsúlyozták, hogy Magyarországon fontos figye-
lembe venni a speciális honosítási eljárást ahhoz, hogy tisztán megértsük az állampol-
gárság-szerzés arányainak megoszlását. A honosítások túlnyomó többsége könnyített 
eljárás alá esik mindazon személyek esetében, akik akár Magyarországon belül, akár 
kívül élnek, és bizonyítani tudják a történelmi Magyarország idejére visszanyúló le-
származásukat. Ezeknek a személyeknek a hagyományos honosítási eljárás alá eső 
bevándorlókhoz képest eltérő követelményeknek kell megfelelniük. Sajnos az adatok 
jelenleg nem teszi lehetővé a különböző honosítási csatornák megkülönböztetését. 

9  A grafikon vízszintes tengelye az EU-országok állampolgársági törvényeinek “nyitottságát” mu-
tatja  A függőleges tengely a külföldi születésű bevándorlók állampolgárságának valószínűségét mu-
tatja. Ez az elemzés a European Social Survey (2002-2010) 16 országra vonatkozó (EU-15, leszámítva 
Olaszországot, beleértve Norvégiát és Svájcot) összesített adatait használja. A grafikon azt mutatja, hogy 
az állampolgársági törvények eltérő hatással vannak a különböző országokból érkező és az országban 
különböző hosszúságú időt eltöltő bevándorlókra.

Immigrants from Low/Medium HDI countries
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Forrás: Vink, M./ 
Prokic-Breuer, T./ 
Dronkers, J. (2013), 
lásd még http://
eudo-citizenship.eu/
indicators

http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators
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2.  ÁllampolgÁrsÁgi jogi indikÁtorok:  
melyek a bevÁndorlók jogi 
lehetőségei az ÁllampolgÁrrÁ 
vÁlÁshoz?

Miután az állampolgársági szakpolitikák hatással vannak arra, hogy miért válik több 
bevándorló állampolgárrá az egyik országban, mint a másikban, vajon melyek azok a 
jogi lehetőségek és korlátok, melyekkel szembe kell nézzenek Európában? Az állam-
polgársági jogi indikátorok leírják és összehasonlítják a születéssel szerzett jogot az 
állampolgárság megszerzésére, valamint a honosításra és az állampolgárság elveszté-
sére vonatkozó jogszabályokat országonként és időben. Az indikátorok a befogadás és 
az egyéni választás fokait egy 0-1 skálán mérik.10

Az állampolgársági törvények rendelkezéseinek különböző célcsoportjai vannak, 
például a bevándorlók, a helyben születettek, a kivándorlók, az állampolgárok csa-
ládtagjai vagy a hontalan személyek. Az 1-hez közeli pontszám azt jelzi, hogy a jogi 
szabályozás viszonylag befogadó az adott reprezentatív célcsoportra vonatkozóan, 
vagy szélesebb választási lehetőséget biztosít az állampolgári státuszra a csoport tagjai 
számára. Ugyanakkor egy 0-hoz közeli pontszám nagyobb kirekesztettséget vagy az 
egyéni választási lehetőség hiányát jelenti.

Mindent együttvéve, Magyarország állampolgársági rendszere valamennyivel szi-
gorúbb, mint az EU legtöbb országáé, különösen a Magyarországon született kül-
földiek, a hagyományos honosítás, és a magyar állampolgárságról történő önkéntes 
lemondás eseteiben.11

A Magyarország területén született emberek számára kissé könnyebb az állampol-
gársághoz való hozzáférés az EU-12 számos egyéb országához viszonyítva, ahol az 
ius soli állampolgárság csak a talált gyermekek és/vagy a hontalan személyek számára 
elérhető. A Magyarországon születettek öt év magyarországi tartózkodás után kérhe-
tik (diszkrecionális) honosításukat. Azonban az (állampolgársági jogi) szakpolitikák 
a legtöbb EU-15 országban ennél sokkal befogadóbb jellegűek, és egyre befogadóbbá 
válnak az újonnan megjelenő bevándorlási célországokban, úgymint Portugáliában 
és talán hamarosan Olaszországban és a Cseh Köztársaságban. Mindezen túl Ma-
gyarországon a magyar állampolgárságú személy házasságban született gyermeke 
automatikusan megszerzi a magyar állampolgárságot. A nem házas szülők gyermeke 
akkor szerzi meg az állampolgárságot, ha vagy az apja, vagy az anyja hivatalosan elis-
mert magyar állampolgár (ius sanguinis).

Nehezebb elveszíteni a magyar állampolgárságot, önként vagy akaratlanul, mint a leg-
több EU-12 országban. A magyarokat csak abban az esetben foszthatják meg állam-
polgárságuktól, ha azt csalárd módon szerezték, vagy ha külföldi állampolgárságot 

10  További információkat lásd a módszertani mellékletben.
11  A magyar állampolgársági törvényről ennél átfogóbb áttekintés az EUDO Magyarországról szóló 
országjelentésében található: http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Hungary. 

http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=Hungary
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hoztak nekik létre (talált gyermekeknek) (akaratlan elvesztés). Hasonlóképpen, a ma-
gyar állampolgárságról önként lemondani nehezebb, mint a legtöbb EU-országban. 
A magyar állampolgárságról csak olyan külföldön élő személy mondhat le, aki már 
megszerezte a külföldi állampolgárságot (lemondás).

Az állampolgársági jogi indikátorok végeredménye

Magyarországon szigorúbb a hagyományos honosítási szakpolitika, mint a leg-
több EU-országban, elsősorban a lakóhelyre, az állampolgársági ismeretekre és a 
megélhetést biztosító anyagi erőforrásokra vonatkozó szigorú követelmények miatt.12 
Az egyetlen terület, ahol a hagyományos honosítás során Magyarország követi az uni-
ós reform trendeket, az a többes állampolgárság elfogadása (lemondás).

Magyarország rendelkezik az egyik leghosszabb de facto tartózkodási feltétel követel-
ménnyel Európában, melyhez hasonló csak igen kevés más országban van. A beván-
dorlók akkor kérhetik honosításukat, ha már nyolc évet Magyarországon tartózkod-
tak, hosszú távú tartózkodási engedélyük megszerzése után (ami önmagában is egy 
három éves folyamat lehet). Ezalatt a nyolc év alatt a kérelmezőknek hat hónap távollét 
engedélyezett Magyarországról (lakóhely).

Az állampolgársági (alkotmányos alapismeretek) vizsga szigorúbb, mint a legtöbb EU-
országban, amelyeknek közel a fele nem is ír elő ilyen követelményt. Magyarországon 
a honosítást kérelmezőknek vizsgát kell tenniük az alkotmányos berendezkedés isme-
retéből, magyar történelemből és magyar irodalomból (állampolgári ismeretek). Pozi-
tívumként, a 65 év feletti vagy 18 év alatti kérelmezők, a testi vagy szellemi fogyatékos 
kérelmezők, és azok a kérelmezők, akik magyar nyelvű általános vagy középiskolai 
vagy egyetemi képzésen vettek részt Magyarországon, vagy más államban, mentesül-
nek a vizsgakövetelmények alól. 

12  A hagyományos honosítás arra vonatkozik, hogy “a célszemély által korábban nem birtokolt ál-
lampolgárság születés utáni bármely módon történő megszerzése,, amelyhez egyrészt ennek a személy-
nek vagy az ő törvényes képviselőjének a kérelme, másrészt a hatóság által történő állampolgárság-ado-
mányozás cselekedete szükséges.” (EUDO állampolgársági összefoglaló)
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Magyarországon szigorúbbak a megélhetést biztosító anyagi erőforrásokra vonatkozó 
követelmények, mint a legtöbb EU-országban. A törvény előírja, hogy a hagyományos 
honosítást kérelmezők legyenek képesek eltartani saját magukat Magyarországon, de 
a szükséges jövedelem szintjét nem határozza meg, és az erőforrások elégségességé-
nek megítélése egyéni mérlegelés alapján (diszkrecionálisan) történik. Ráadásul, ha 
egy nem-állampolgár munkanélkülivé válik, a jogszerű tartózkodása visszavonható. 
Tekintettel arra, hogy a legális tartózkodás a hagyományos honosításnak szükséges 
feltétele, így nagyon valószínűtlen, hogy egy honosítást kérelmező személy munka-
viszony nélkül sikerrel járhasson (megélhetést biztosító erőforrások). A vizsgált orszá-
gok felében nincs semmilyen, a megélhetés biztosítottságára vonatkozó követelmény. 
Azok, akik ezt előírják, általában csak egy meglehetősen minimális jövedelmi szintet 
követelnek meg.

A hagyományos honosításra vonatkozó rendelkezések:

Magyarország könnyebb hozzáférést biztosít a honosításhoz a menekültek és hon-
talan személyek részére, mint a legtöbb EU-ország. Az elismert menekültek három 
év magyarországi tartózkodás után jogosultak a honosításra. A hontalan személyek 
akkor jogosultak a honosításra, ha az elmúlt öt év alatt három évet folyamatosan Ma-
gyarországon tartózkodtak. Ugyanakkor mindkét esetre vonatkoznak (menekültek és 
hontalan személyek) a hagyományos honosítás egyéb feltételei.

Az állampolgárok családtagjai számára az állampolgárság-szerzés korlátozottabb, 
mint a legtöbb EU-országban. A honosított vagy a honosítási eljárás alatt álló beván-
dorlók nem terjeszthetik ki vagy ruházhatják át magyar állampolgárságukat gyerme-
keikre, ellentétben számos EU-ország gyakorlatával. Hasonlóképpen, nincs olyan ren-
delkezés, amely automatikusan kiterjeszti az állampolgárságot egy honosítási kérelmet 
benyújtó személy házastársára. Az állampolgárok házastársai három év házasság után 
és három év magyarországi tartózkodás után jogosultak a honosításra. Ugyanakkor a 
hagyományos honosítás egyéb feltételei, úgymint a bűntetlen előélet, a gazdasági ön-
fenntartás, és az alkotmányos ismeretek (állampolgársági vizsga) rájuk is vonatkoznak 
(család alapú honosítás).
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Európában ritka módon, Magyarország az állampolgárok leszármazottai és a nem-
zettel kulturális kötődésben álló személyek számára az egyik legnagyvonalúbb 
állampolgárság-szerzési lehetőségét kínálja. A (korábbi) magyar állampolgárok 
leszármazottai jogosultak a honosításra, amennyiben rendelkeznek állandó tartózko-
dási engedéllyel, és kijelentik, hogy magyar nemzetiségűek. A magyar állampolgársági 
törvény 2010-es módosítása a legkiváltságosabb állampolgársághoz való hozzáférést 
biztosítja olyan magyarajkúak számára, akik valószínűsíthetően egy magyar állam-
polgár leszármazottai. Azok az egyének, akik megfelelnek ezeknek a kritériumoknak 
kérhetik honosításukat, amennyiben büntetlen előéletűek és nem jelentenek veszélyt 
a közrendre vagy a nemzetbiztonságra [4. cikk (3)]. Sem magyarországi lakóhely, sem 
magyarországi megélhetés, sem az állampolgársági vizsga letétele nem szükséges (le-
származottak és kulturális kötődés). Európában egyedül Lettországnak vannak olyan 
rendelkezései, melyek a a kulturális kötődés okán történő honosítást ilyen mértékben 
támogatják, mint Magyarország.

A honosítás “speciális eseteire” vonatkozó rendelkezések

A Nemzeti Kerekasztal eredményei 

A nemzeti kerekasztal egyik lényegi vitapontja volt Magyarország rendkívüli nagyvo-
nalúsága az állampolgárság-szerzéssel kapcsolatban bárki számára, aki akár Magyaror-
szágon, akár Magyarországon kívül él és bizonyítani tudja “valószínűsíthető magyaror-
szági leszármazását”, beleértve, hogy a magyar birodalom alattvalója volt-e valamelyik 
felmenője. Valójában a honosítási eljárások legnagyobb része ez alá a különleges eljárá-
si rend alá esik, szemben a legtöbb EU országgal, ahol a tartózkodás-alapú hagyomá-
nyos honosítás az általános. Az egyik résztvevő köztisztviselő szerint, évente csak 200-
300 bevándorló esik a hagyományos, tartózkodás-alapú honosítási eljárás alá, szemben 
azzal a több százezerrel, akik a speciális, egyszerűsített honosítási eljárás alá esnek.

Míg ezt az eljárást lehetne akár etnikai politikának is értelmezni, több résztvevő jelez-
te, hogy a törvény túlmutat az állampolgárság etnikai felfogásán; a magyar birodalom 
idejére nyúlik vissza. Az esemény egyik köztisztviselő résztvevője szerint Ukrajnában, 
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Romániában, Szerbiában, Horvátországban és egész Szlovákiában elméletileg minden 
egyes személy (amennyiben minimális szinten beszél magyarul) kaphatna magyar ál-
lampolgárságot. A média beszámolt olyan Magyarország területén kívüli közvetítők-
ről, akik a magyar állampolgárság megszerzését hirdetik bárki számára. Ez erősíti a 
félelmet egy Magyarország és az EU irányába történő ellenőrizetlen bevándorlással 
szemben. Több kerekasztal résztvevő megállapította, hogy egyre nagyobb az aggoda-
lom a Magyarországgal semmilyen kapcsolatban nem álló személyek honosításával 
kapcsolatban. Néhányan hangsúlyozták, hogy ennek az eljárásnak negatív üzenete van 
azon bevándorlók felé, akik évtizedek óta élnek Magyarországon, és azon küzdenek, 
hogy egy hagyományos honosítási eljárás során állampolgárokká válhassanak.

Az alacsonyabb társadalmi osztályba tartozó emberek, ami globális és lokális is, az eljá-
rás során alsóbb osztályheyzetüknek köszönhetően komoly hátrányokat szenvednek el. 
Erre érdemes odafigyelni.. 
(A 2013. január 24-i budapesti ACIT Nemzeti Kerekasztal résztvevője, civil szervezet)

Például, Ukrajnában és Oroszországban hirdetés van az újságokban arról, hogy egy köz-
beeső szervezet segítségével olyan papírokat tudnak szerezni, amin ki tudják mutatni, 
hogy rendelkeznek magyar felmenőkkel. Nos, a médiából tudjuk, hogy eddig mintegy 
370.000 egyén szerzett egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot. Érdekelne, 
ki ez a 370.000 ember, és hogyan néz ki társadalmi rétegződésük a magyarországi ada-
tokhoz képest.

 (A 2013. január 24-i budapesti ACIT Nemzeti Kerekasztal résztvevője, akadémikus)

Régebben ezt lehetett hallani: “Én egy Kárpátaljáról érkezett magyar vagyok és egy kína-
ival kell nekem egy sorban állni.” Most az interjúalanyok megfordultak ebben  a kérdés-
ben: “én 25 éve itt élek, fizetem az adót, a most állampolgárságot kapók soha az életben itt 
nem fordultak meg! Hogy van ez?  “. Meggyőződésem, hogy ez egy fontos lélektani pillanat 
lett volna arra, hogy amikor bevezetik a kedvezményes eljárást megadott indokok alap-
ján, akkor a fő szabályban lévők számára van egy könnyítés, hogy vezessenek be némi 
enyhülés azoknak a fő szabály. Mert egy  win-win szituáció jött volna ki belőle, és nem 
az az olvasata lett volna a dolognak, hogy én ezáltal veszítettem, tehát a diszkrimináció 
érzetének.”

(A 2013. január 24-i budapesti ACIT Nemzeti Kerekasztal résztvevője, akadémikus)

A hagyományos honosítási eljárás legnagyobb akadályának a szigorú állampolgársági 
vizsgát és a megélhetés feltételeire vonatkozó követelményeket tartják. Az egyik civil 
szervezet képviselője szerint a legtöbb magyar nem menne át az állampolgársági vizs-
gán. A nyelvi követelmény rendkívül szigorú, melyet ráadásul nem a Közös Európai 
Nyelvi Referenciakeret szerint mérnek. Több résztvevő szólalt fel a kötelező nyelvi szint 
szabványosításának igénye mellett. A hagyományos honosítás lakhatásra és megélhe-
tésre vonatkozó követelményeit több résztvevő “jóval a magyar átlag felettinek” tartja, 
és ezáltal de facto diszkriminatívnak az alacsony jövedelmű családokkal szemben.

Több kerekasztal résztvevő fejezte ki az igényt a honosítási követelmények csökkenté-
sére, különösen a hontalan személyek számára. A menekültekhez hasonlóan, a hon-
talan személyek tartózkodási idejére vonatkozó követelményeket három évre kellene 
csökkenteni, a nemzetközi jogi kötelezettségekre való tekintettel.
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3.  ÁllampolgÁrsÁgi gyakorlatra 
vonatkozó indikÁtorok: melyek a 
hagyomÁnyos honosítÁs eljÁrÁsi 
akadÁlyai?

A törvény által teremtett lehetőségeket az eljárás során felmerülő problémák alááshat-
ják. Indikátorok létrehozása egy módja annak, hogy az eljárás jelentősebb lehetőségeit 
és akadályait mérni lehessen. Az állampolgársági gyakorlatra vonatkozó indikátorok 
egy 0-1 skálán mérik a hagyományos honosítás formai szempontjait: a támogatási 
tevékenységeket, dokumentációs követelményeket, közigazgatási mérlegelési jogkö-
röket, bürokratikus eljárásokat, és felülvizsgálati és fellebbezési lehetőségeket. 38 indi-
kátor hasonlítja össze az állampolgársági gyakorlat összes szakaszát, onnantól kezdve, 
hogy az állami hatóságok milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy tájékoztassák a 
kérelmezőket, egészen addig, hogy milyen fellebbezési lehetőségek állnak rendelke-
zésre egy negatív elutasító határozat ellen. Az 1-es pontszám azt jelenti, hogy az or-
szág megkönnyíti a honosítást és kevés gyakorlati akadályt gördít elé. A 0-s pontszám 
egy olyan eljárást tükröz, melyben kevés a könnyítés és sok a gyakorlati akadály. 13  

A legtöbb országban van egyfajta összefüggés az állampolgársági politika és a meg-
valósítási gyakorlat között. Általánosságban véve, azokban az országokban, ahol az 
eljárásnak több jogi akadálya van, ott ugyancsak több a gyakorlati akadály és viszont. 
Ennek megfelelően, Magyarországon átlagosan szigorúbb a honosítási eljárás, mint 
a legtöbb EU-12 és EU-15 országban14. Míg Magyarország a többi EU-országhoz 
képest valamennyivel jobban támogatja a honosítást, és valamennyire megkönnyíti a 
dokumentációt, a magyarországi hagyományos honosítási eljárás az egyik leginkább 
diszkrecionális és bürokratikus az EU-ban. Magyarországon a honosítás elutasítása 
esetén nincs mód bírósági felülvizsgálatra, ami egy jelentős gyakorlati akadály és na-
gyon ritka az EU-ban.

Az állampolgársági gyakorlatra vonatkozó indikátorok végeredményei 

13  További információkért lásd a mellékletet vagy a http://eudo-citizenship.eu/indicators weboldalt. 
14  Bővebb összefoglalót és a magyarországi állampolgársági eljárásról szóló teljes jelentést 
lásd az EUDO Magyarországról szóló országjelentésében az http://eudo-citizenship.eu/country-
profiles/?country=Hungary weboldalon.
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Diszkrecionalitás 

A magyarországi hagyományos honosítási eljárás az egyik leginkább diszkrecionális 
az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy az állampolgársági kérelmet elvileg akkor is el lehet 
utasítani, ha a kérelmező megfelel minden jogi követelménynek. Ráadásul sem a 
megélhetésre, sem a nemzetbiztonsági veszélyre, sem pedig a nyelvi tudás szintjére 
vonatkozó követelmények nincsenek egyértelműen meghatározva. Ennek eredmé-
nyeként az illetékes hatóság (BÁH) széles diszkrecionális jogkörrel rendelkezik. A 
kérelmezőnek nincs joga, hogy kérelmére vonatkozó tájékoztatást kapjon az eljárás 
során. Az állampolgársági vizsgát kormányzati hivatalokban dolgozó állami tisztvise-
lők adminisztrálják és értékelik, nem pedig független nyelvi- és oktatási szakemberek.

Diszkrecionalitás az EU-12 országaiban

Bürokrácia

A hagyományos honosítási eljárás ugyancsak az egyik legbürokratikusabb, amely 
több közigazgatási szervet is bevon. Más országokban a kérelmezők az egyetlen spe-
cializált állampolgársági ügyekért felelős közigazgatási egységbe küldik el kérelmü-
ket, ahol a kérelmet ellenőrzik és a döntést meghozzák. Magyarországon először az 
önkormányzati hivatal kapja meg a kérelmező anyagát, ellenőrzi a kérelmet és a do-
kumentumokat és meghatározza, hogy a kérelem hiánytalan-e. A kérelmet ezután a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba (BÁH)-ba küldik. A BÁH értesítést küld a 
kérelmezőnek a kérelem regisztrációs számával. A BÁH ezután a különböző érintett 
hatóságoknál tájékozódik, mivel nincs közvetlen hozzáférése a nyilvántartásokhoz és 
a rendőrségi adatokhoz. A végén a közigazgatási és igazságügyi miniszter aláírja a 
kérelmet, és az államfő hozza meg a végső döntést. Míg a BÁH-nak három hónapos 
határideje van a kérelem továbbítására, a miniszternek és az államfőnek nincs határ-
idő megszabva a kérelmek aláírására és jóváhagyására vonatkozóan.
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Bürokrácia az EU-12 országaiban

Áttekintés

Magyarország egyike azon kevés EU-országnak, ahol a hagyományos honosítási eljá-
rásban továbbra sincs bírósági felülvizsgálat. Nincs jogszabályi lehetőség információt 
kérni az elutasítás okairól. Nincs jogszabályi lehetőség fellebbezésre. Nincs konkrét 
jogszabályi lehetőség az állampolgársági vizsga eredménye elleni fellebezésre. Az 
indoklással ellátott határozathoz és a fellebbezéshez való jog szinte minden EU-or-
szágban létezik. Sőt, ennek a kutatásnak a lezárulta után, az indoklással ellátott hatá-
rozathoz és a fellebbezéshez való jogot intézményesítették Lengyelországban (2012. 
augusztus 15-i hatállyal) és Belgiumban is (2013. január 1-i hatállyal) - két, Magyar-
országhoz hasonló pontértékeket elért országban.

Bírósági felülvizsgálat az EU-12 országaiban
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A Nemzeti Kerekasztal eredményei 

A kerekasztal résztvevői közül többen is kiemelték a honosítás diszkrecionális jelle-
gét Magyarországon, mint meghatározó akadályt. Az arra vonatkozó diszkrecionális 
hatalom, hogy az állampolgársági kérelmeket ismeretlen okok miatt elutasítsák, nem 
tekinthető elfogadhatónak egy olyan korban, amikor egyre több EU ország megvonja 
a hatóság diszkrecionális jogkörét és világos kritériumokat állít fel. Ennek a diszk-
recionális hatalomnak köszönhetően a kérelmezőknek jelenleg nincsen lehetőségük 
tisztességes fellebezési eljárásra és jogorvoslatra.

Azt hiszem, hogy a jelenlegi rendszer hamis premisszákra épül és a honosításnak mi-
nisztériumi szintre kellene kerülnie, nem pedig az államelnöki kompetenciák között sze-
repelnie. Ha ez egy miniszteriális szintre kerül, akkor semmi akadály nem állna a köz-
igazgatási bíróság előtt ahhoz, hogy közigazgatási vitaként tekinthessen erre a kérdésre, 
és mint az nyitva áll minden más hasonló eljárásban, az indoklás, az iratbetekintés és a 
jogorvoslat lehetősége, a képviselet joga, és így tovább, lehetőségek lennének.

 (A 2013. január 24-i budapesti ACIT Nemzeti Kerekasztal résztvevője, NGO ??)

Reflektálva Magyarország állampolgársági gyakorlatához kapcsolódó kedvezőtlen 
pontszámaira, a résztvevők kifejezték az eljárás átláthatóbbá tételének szükségessé-
gét. A bevándorlók gyakran nincsenek tisztában a specifikus követelményekkel és a 
szükséges dokumentumokkal. A kormánynak többet kell tennie annak érdekében, 
hogy előmozdítsa a honosítást azáltal, hogy jobb és több információról és kampány-
ról gondoskodik.

És az utolsó javaslatom pedig, ami talán a legmegfoghatatlanabb, de nagy szükség len-
ne megfelelő promóciós tevékenységre, a nem magyar etnikumú honosítók számára is. 
Ennek lehet a formája a korábban már említett megfelelő jogi segítség és megfelelő in-
formációadás.

(A 2013. január 24-i budapesti ACIT Nemzeti Kerekasztal résztvevője, NGO ??)
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4.  ÁllampolgÁrsÁgi integrÁciós 
indikÁtorok: az ÁllampolgÁrsÁg segít 
az integrÁcióban?

Vajon a honosított bevándorlók jobban boldogulnak-e az állampolgárságot nem szer-
zett bevándorlóknál? Az állampolgársági integrációs indikátorok a született állam-
polgárok munkaerő-piaci részvételét és társadalmi-gazdasági helyzetét hasonlítják 
össze a honosított állampolgárokéval és a nem állampolgárokéval, a 2008-as közössé-
gi munkaerő-felmérés és az  EU jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó sta-
tisztikái alapján. Tíz kulcsmutató méri az integráció szintjeit az EU-27 országaiban, 
Izlandon, Norvégiában és Svájcban a bevándorlók állampolgári státuszára vonatko-
zóan. Az indikátorokat három kategóriába sorolták: a munkaerő-piaci részvétel, a tár-
sadalmi kirekesztés, és az életkörülmények. 15

Az EU-15 legtöbb országában az állampolgárságot szerzett bevándorlók gyakran 
jobban boldogulnak, mint azok a bevándorlók, akik még nem kérték honosításu-
kat. Ez akkor is igaz, ha figyelembe vesszük az országba érkezéskori életkort, a tar-
tózkodás éveinek számát, az iskolai végzettséget, a származási helyet, a célország elhe-
lyezkedését és a migráció okát érintő különbségeket.

A külföldi születésű bevándorlók foglalkoztatása statisztikai ellenőrzések 
után, EU-15

Összességében, a honosított bevándorlók gyakrabban foglalkoztatottak, ritkábban 
túlképzettek a munkájukhoz képest, jobb lakhatási körülmények között élnek, és ke-
vésbé nehéz számukra a háztartási kiadásokat fizetni16. Európában általánosságban 
az, hogy honosított-e vagy nem honosított-e az egyén, különösen a nem EU-orszá-
gokból származó bevándorlók esetében bír nagy különbséggel.

15  A nemzeti kézikönyv felsorolja az állampolgársági integrációs indikátotokat. További információ 
a mellékletben és a http://eudo-citizenship.eu/indicators weboldalon található.
16  További információért lásd OECD (2011) “Útlevél a bevándorlók jobb integrációjához” (‘A 
passport for the better integration of immigrants’) és az állampolgársági integrációs indikátorokat a 
következő weboldalon: http://eudo-citizenship.eu/indicators.
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Magyarországon a honosított bevándorlók alacsonyabb valószínűséggel munkanélkü-
liek. Sajnos egy Magyarországra vonatkozó, ennél messzemenőbb elemzés nem lehet-
séges, mert bevándorlók minta mérete túl kicsi a rendelkezésre álló adatforrásokban.

Munkanélküliségi ráták Magyarországon,  2008 (%)

Nyugat-Európa legtöbb országában a honosított bevándorlókra kapott jobb értékek 
azt jelezhetik, hogy a “jobban integrált” bevándorlók nagyobb valószínűséggel sze-
reznek állampolgárságot függetlenül attól, mennyire befogadó vagy korlátozó egy 
ország állampolgársági politikája. Míg a kevésbé fejlett országokból érkező beván-
dorlók nagyobb valószínűséggel kérelmezik az állampolgárságot, közülük a “jobban 
integráltak” ezt bizonyosan megteszik. Az állampolgárság tehát úgy tűnik, hogy nem 
egy országokon átívelő, fordított kiválasztási folyamat, ehelyett azt látjuk, hogy a leg-
jobban integrált bevándorlók állampolgárokká válnak függetlenül attól, mennyire 
kihívásokkal teli a honosítási szakpolitika.

Vajon az állampolgárság megszerzése önmagában ténylegesen javítja az integráció 
kimenetelét? A szabályozás a legjobban “integrált” bevándorlókat választja-e ki, vagy 
csak a legjobban integrált bevándorlók nyújtják be kérelmüket, függetlenül a szabá-
lyozástól? A honosított bevándorlók azért élnek jobb lakhatási körülmények között, 
mert megszerezték az állampolgárságot, vagy a jobb körülmények között élők folya-
modnak gyakrabban állampolgárságért?  

További országos és nemzetközi kutatásra lenne szükség ahhoz, hogy tisztázni 
lehessen az állampolgárság hatását és jobban körbe lehessen járni, hogy a hono-
sított bevándorlók miért rendelkeznek gyakrabban jobb integrációs eredmények-
kel. A kutatóknak panel adatokra lenne szüksége ahhoz, hogy megválaszolhassák 
ezt az összefüggést. Több olyan tanulmány, amely panel adatok elemzését használta, 
kimutattta az állampolgárság pozitív hatását a munkaerő piaci részvételben Német-
országban, Franciaországban és az Egyesült Államokban.17 Ugyancsak ez a projekt 
mutatta ki, hogy az állampolgársághoz több, úgynevezett “hagyományos társadalmi 
részvétel” is kapcsolódik, mint például szakszervezeti vagy politikai párt tagság, rész-
vétel bojkottokon vagy demonstrációkon.

17  További részletekért lásd az OECD kiadványt ‘Útlevél a bevándorlók jobb integrációjához’ (2011).
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legfontosabb eredmények:

1.  Összességében, Magyarország állampolgársági rezsime valamennyivel szigorúbb, 
mint az EU többi országáé, különös tekintettel a nem magyar anyanyelvűek ha-
gyományos honosítására és magyar születésű leszármazottaikra érvényes ius soli 
rendelkezésekre.

2.  A magyar nyelvi és állampolgársági ismeretek vizsgát túlságosan nehéznek érté-
kelték a kerekasztal résztvevői. 

3.  Magyarországon a megélhetésre vonatkozó követelmények   szigorúbbak, mint a 
legtöbb EU-12 és EU-15 országban. 

4.  Magyarország nagyon nagyvonalú hozzáférést kínál a nemzettel kulturális ro-
konságban álló személyek és a magyar állampolgárok leszármazottainak honosí-
tásához. Több kerekasztal résztvevői is megjegyezte, hogy ez a szakpolitika hátrá-
nyos helyzetbe hozza azokat a Magyarországon huzamosabb ideje tartózkodókat, 
akiknek a hagyományos honosítási eljárási folyamatot kell végigjárniuk. Mások 
aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ez a szakpolitika olyan szemé-
lyek részére nyitja meg az állampolgárság-szerzés lehetőségét (és ezáltal belépést 
és állampolgárságot az EU-ba), akiknek ténylegesen semmilyen kötődésük nincs 
az országhoz.

5.  Magyarország nemcsak jogi követelményeiben, de a gyakorlati eljárási mód során 
is korlátozó a hagyományos honosításban. A magyarországi hagyományos hono-
sítási eljárás az EU egyik leginkább diszkrecionális és bürokratikusabb eljárása. 
A jogorvoslati lehetőség és az elutasított honosítási kérelmek indoklással történő 
alátámasztásának hiánya egy igen komoly gyakorlati akadály Magyarországon és 
nagyon ritka az EU-ban.
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módszertani melléklet

ÁllAMpolgÁrSÁg-SzErzéSi iNDiKÁToroK 

Az állampolgárság-szerzési indikátorokat Maarten Vink (Maastricht University/ Eu-
rópai Egyetem Intézet) és Tijana Prokic-Breuer (Maastricht University) dolgozta ki. 
Az állampolgárság-szerzési indikátorokat 25 európai országra vonatkozóan számol-
ták ki. Az indikátorok adatforrása “A bevándorlók és leszármazottaik munkaerő-piaci 
helyzete”-ről készült 2008-as EU Munkaerő-felmérés Ad hoc Modul (Eurostat). A 
célcsoport minden 15 és 74 év közötti személyt (illetve 16 és 74 év közötti, azokban az 
országokban, ahol a munkaerő-felmérés alap célcsoportját a 16 év felettiek alkotják) 
magába foglal. Minden feltüntetett érték legalább 100 válaszadó válaszán alapul.

Az adatok a következő európai országokat mutatják be: Ausztria, Belgium, Ciprus, 
Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Franciaország, Németország, Görögország, 
Magyarország, Olaszország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, 
Norvégia, Lengyelország, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, 
Svájc és az Egyesült Királyság. Németországban a születési országra vonatkozó in-
formációk minden válaszadónál hiányoznak. A származási terület megállapításához 
(EU vagy nem EU), a tanulmány a válaszadó apjának és / vagy anyjának a születési 
országát használja. Az Eurostat nem szolgált Finnországra vonatkozó adatokkal. A 
minta kis méretére való tekintettel a Bulgáriára, Máltára és Romániára vonatkozó 
adatok nem kerültek felhasználásra.

Az állampolgárság megszerzésére vonatkozó indikátorok különböző tényezőket ele-
meznek, köztük:

•	 nem (az adott tartózkodási hely szerinti országban állampolgárságot szerezett kül-
földön született nők és férfiak százalékos aránya)

•	 származás (az adott tartózkodási hely szerinti országban állampolgárságot szer-
zett, uniós és nem-uniós országokból származó, külföldi születésű személyek szá-
zalékos aránya)

•	 bevándoláskori életkor (a tartózkodási hely szerinti országban állampolgárságot 
szerzett külföldi születésű személyek százalékos aránya, a tartózkodás kezdetekor 
betöltött életkor szerinti csoportokra bontva; korcsoportok: 0-17 év, 18-39 év, 40 
+ év)

•	 a kohorsz tartózkodási ideje években (a tartózkodási hely szerinti országban ál-
lampolgárságot szerzett külföldi születésű személyek százalékos aránya, a tartóz-
kodási éveik száma szerinti csoportokra bontva: 1-5 év, 6-10 év, 11-19 év, 20 + év)

•	 tartózkodási évek száma a minimum évek száma alapján (a tartózkodási hely 
szerinti országban állampolgárságot szerzett külföldi születésű személyek százalé-
kos aránya, a válaszadó ott tartózkodási éveinek minimális értéke alapján: legalább 
5 év, legalább 10 év; legalább 15 év, legalább 20 év)

•	 a honosításig eltelő idő (egy külföldi születésű személy számára az adott tartóz-
kodási ország állampolgárságának megszerezéséig eltelt évek száma átlagosan)
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További információért látogasson el az alábbi weboldalra:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/citacqindicators 

A többváltozós elemzések az állampolgársági törvények hatásának méréséhez a Mig-
rációs Integrációs Szakpolitikai Index-et (MIPEX) állampolgársághoz való hozzáfé-
rési adatsorát, és a European Social Survey (2002-2010) EU-15 országaira (Olaszor-
szág kivételével), Norvégiára és Svájcra vonatkozó összesített adatait használták.

ÁllAMpolgÁrSÁgi jogi iNDiKÁToroK

Az állampolgársági jogi indikátorokat Rainer Bauböck (European University Ins-
titute), Iseult Honohan és Kristen Jeffers (University College Dublin) dolgozta ki, 
Maarten Vink-kel (University of Maastricht) és Thomas Huddleston-nal (Migration 
Policy Group) együttműködve.

Az alap indikátor értékek egy sor tartalmi és eljárási követelmény alapján kerültek 
kiszámításra az állampolgárság-szerzés bármely módjára vagy az állampolgárság el-
vesztésére vonatkozóan, összegző és súlyozó képleteket használva. Az értékelés alapjai 
az EUDO CITIZENSHIP állampolgárság-szerzés vagy elvesztés módjaira és a részle-
tes országjelentésekre vonatkozó kvalitatív adatbázisai, illetve az egyes országok jogi 
szakértői által adott standardizált kérdőíves válaszokból nyert további információk 
voltak. 

Az állampolgársági indikátorok különböző szinteken aggregáltak annak érdekében, 
hogy az állampolgársági törvények általánosabb jellemzőit elemezzék. A hat legma-
gasabb szintű indikátor, melyek 45 alap indikátor alapján kerültek kiszámításra a kö-
vetkezők: ius sanguinis, ius soli, tartózkodási hely szerinti hagyományos honosítás, 
meghatározott indokok alapján történő honosítás, önkéntes lemondás és a visszavo-
nás / megszűnés.

Ezek a mutatók 36 európai államot felölelően kerültek kiszámításra. A következő 
címkéket használták az átlag indikátorokra: EUROPE mind a 36 államra, EU 27  vala-
mennyi 2012-es EU tagállamra, EU 15 a 2004 előtti EU-tagállamokra és EU 12 a 2004 
után csatlakozó államokra. Az állampolgársági jogi indikátorok alapját a 2011. év vé-
gén hatályos állampolgársági törvények képezik. A jövőben várható egy, az elmúlt 
éveket is felölelő újabb kiadás, amely lehetővé teszi majd időbeli trendek elemzését is.

További információért látogasson el az alábbi weboldalra:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/eudo-citizenship-law-indicators, ahol egy átfo-
gó módszertani jelentést is talál.

ÁllAMpolgÁrSÁgi gyAKorlATi iNDiKÁToroK

Az állampolgársági gyakorlati indikátorokat Thomas Huddleston (Migration Policy 
Group) dolgozta ki.

http://eudo-citizenship.eu/indicators/citacqindicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators/eudo-citizenship-law-indicators 
http://eudo-citizenship.eu/docs/CITLAW_explanatory text.pdf
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Az állampolgársági gyakorlati indikátorokat 35 európai államot, valamint három 
német szövetségi tartományt felölelően számolták ki. A következő lista bemutatja a 
megfelelő mutatók és al-mutatók öt dimenzióját és számát:

•	 Támogatás: a hatóságok mennyire ösztönzik a jogosult kérelmezőket kérelmük 
benyújtására?

•	 Dokumentáció: mennyire egyszerű a kérelmező számára, hogy bizonyítsa, hogy 
megfelel a törvényi feltételeknek?

•	 Diszkrecionalitás: mennyi tere van a hatóságoknak a jogi feltételek értelmezésére?
•	 Bürokrácia: mennyire könnyű a hatóságoknak döntést hozniuk?
•	 Áttekintés: mennyire erős az eljárás bírói felügyelete? 

Egy ország teljes pontszáma ennek az öt dimenziónak az egyszerű átlagaként került 
kiszámításra. Egy 0-1 skálán, az 1-hez közelebbi értéket szerző országok kevesebb 
akadályt gördítenek a honosítási törvény végrehajtása elé. Az öt dimenzió mind-
egyikére vonatkozóan, azokban az eljárásokban, amiknek pontszáma az 1-hez esik 
közelebb nagyobb a támogatás, egyszerűbb a dokumentáció, kisebb a mérlegelési 
jogkör, kisebb a bürokrácia, és / vagy erősebb a felügyelet. Azok az országok, ahol a 
pontszámok közelebb esnek a 0-hoz, több akadályt gördítenek a honosítási törvény 
a végrehajtása elé. Az öt dimenzió mindegyikére vonatkozóan, azokra az eljárásokra, 
amiknek pontszáma a 0-hoz esik közelebb jellemző, hogy kisebb a támogatás, nehéz 
a dokumentáció, széles mérlegelési jogkör, nagyobb a bürokrácia, és / vagy gyenge a 
felügyelet. A pontszámok az ennek a projektnek a céljából írt országjelentések és jogi 
szakértők által kitöltött standardizált kérdőívek eredményei.

További információkért látogasson el az alábbi weboldalra:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/citimpindicators

ÁllAMpolgÁrSÁgi iNTEgrÁcióS iNDiKÁToroK 

Az állampolgársági integrációs indikátorokat Derek Hutcheson és Kristen Jeffers 
(University College Dublin) dolgozta ki.

Az indikátorokat “A bevándorlók és leszármazottaik munkaerő-piaci helyzete”-ről 
készült 2008-as EU Munkaerő-felmérés Ad hoc Modul-ból (Eurostat) származtatták. 
A társadalmi-gazdasági státusz mutatók a 2008-as, a jövedelmekről és életkörülmé-
nyekről szóló, európai uniós keresztmetszeti statisztikákból (EU-SILC) származnak.

Bizonyos adatok a minta kis mérete miatt elhagyhatók. Minden feltüntetett szám leg-
alább 100 válaszadót jelent vagy 20-at a társadalmi-gazdasági státusz mutatók esetén.
Az állampolgársági mutatók a következők:

MUNKAErŐ iNDiKÁToroK 

Munkanélküliség: a 15 és 74 év közötti munkanélküliek száma, a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet meghatározása alapján, mint az azonos korcsoportban tartozó 
munkaerő (az összes foglalkoztatottak és a munkanélküliek) százalékos aránya.

http://eudo-citizenship.eu/indicators/citimpindicators
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gazdasági aktivitási ráta: a 15-74 év közötti alkalmazottak teljes száma, hozzáadva 
az összes munkanélküliek száma (a munkaerő) az azonos korcsoportba tartozó teljes 
népesség százalékában.

iskolai végzettség: a 25-74 év közötti válaszadók elért átlagos legmagasabb iskolai 
végzettsége. Az értékek “Az oktatás egységes nemzetközi osztályozásának rendszere 
az oktatásról” által meghatározott átlagos iskolai végzettségi szinteknek felelnek meg: 
(1) általános iskolai végzettség, (2) alsó középfokú végzettség, (3) a középfokú vég-
zettség, (4) középiskola utáni nem felsőfokú végzettség, (5) egyetem, (6) posztgradu-
ális végzettség.

Túlképzettéségi ráta: a 25 és 74 év közötti magas iskolai végzettséggel (ISCED 5 
vagy 6) rendelkező népesség aránya, akik alacsony vagy közepes képzettséget igénylő 
munkahellyel (ISCO foglalkozás szintek 4 - 9) rendelkeznek ugyanazon korcsoport 
magas iskolai végzettséget elért foglalkoztatottjai közt. 

TÁrSADAlMi-gAzDASÁgi STÁTUSz iNDiKÁToroK

Szociális segély-függőség: a kapott családhoz / gyermekekhez kapcsolódó támoga-
tás, a lakhatási támogatás és a máshová nem sorolt szociális juttatások átlagos arányát 
méri a válaszadók éves bruttó jövedelmében.

Szegényes lakóhely (minőség): célja, hogy objektíven mérje a válaszadók szállásának 
minőségét. Az értékek azon válaszadók százalékos arányának felelnek meg, akik jel-
zik, hogy a lakásnak, amelyben élnek problémái vannak: beázik tető és / vagy nedves 
a mennyezet, nedvesek a falak, a padló, vagy az alapok és / vagy rothadnak az ablak-
keretek és az ajtók.

Szegényes lakóhely (környezet): célja, hogy objektíven mérje annak a területnek a 
minőségét, ahol a válaszadó lakik. Az értékek azon válaszadók százalékos arányának 
felelnek meg, akik jelzik, hogy a területükön a közlekedés vagy az ipar által okozott 
szennyezés, piszok, vagy egyéb környezeti problémák problémát okoznak a háztartá-
suk számára.

Szegényes lakóhely (bűnözés): célja, hogy objektíven mérje annak a területnek a 
minőségét, ahol a válaszadó lakik. Az értékek azon válaszadók százalékos arányának 
felelnek meg, akik jelzik, hogy a bűnözés, az erőszak, illetve rongálás a területükön a 
háztartásuk számára problémát okoz.

Nehéz megélhetés: méri azt a nehézségi szintet, amivel a válaszadók háztartása szem-
besül a szokásos költségei kifizetésekor. Az értékek azon válaszadók százalékos ará-
nyának felelnek meg, akik jelzik, hogy némi nehézségük, általában nehézségük, vagy 
nagy nehézségük van az általános háztartási kiadások fizetésével.

lakhatási költségteher: a havi rendelkezésre álló háztartási jövedelem havi lakhatási 
költségekre költött átlagos százalékos arányát méri.
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Kielégítetlen egészségügyi ellátási igény: azon válaszadók százalékos arányát méri, 
akik jelezték, hogy az elmúlt tizenkét hónapban volt legalább egy alkalom, amikor 
a válaszadónak orvosi vagy fogorvosi vizsgálatra vagy kezelésre volt szüksége, és a 
kezelést nem kapta meg. 

További információ az alábbi weboldalon található:
http://eudo-citizenship.eu/indicators/integration-indicators

NEMzETi KErEKASzTAloK

A Nemzeti Kerekasztalokat a nemzeti partnerek és a Migration Policy Group szervez-
te Ausztriában, Észtországban, Franciaorságban, Németországban, Magyarországon, 
Írországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban és az Egyesült Király-
ságban. A kerekasztalok célja az volt, hogy bemutassák a projekt adott országra vo-
natkozó eredményeit a nemzeti állampolgársági szakpolitika kulcsszereplőinek, tőlük 
visszacsatolást kapjanak és egy nemzeti szakpolitikai kontextusban értelmezzék az 
eredményeket. A résztvevőket a honosítást befolyásoló tényezőkről, az állampolgár-
ságnak az integráció különböző formáira kifejtett hatásáról, a nemzeti szakpolitikák 
hatásáról és a politikai reform környezetről kérdezték. A tíz esemény 2012 novembere 
és 2013 februárja között került megrendezésre. 

10-20 nemzeti szakértőt hívtak meg mindegyik eseményre. A szakértők között nem-
zeti, regionális vagy helyi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők, regionális vagy 
nemzeti szintű politikusok, civil szervezetek, köztük bevándorló szervezetek tagjai, 
érdekképviseleti szervezetek és szolgáltató cégek, állampolgársági és  bevándorlási 
ügyekre szakosodott ügyvédek, és egyetemi illetve kutatási intézeti akadémiai kutatók 
voltak. Az egyes országok résztvevőinek teljes listája nem publikus, mivel a nyílt vita 
lehetővé tétele érdekében a résztvevőket anonimitásuk megőrzéséről biztosították. 

A Magyar Nemzeti Kerekasztal - a Menedék–Migránsokat Segíttő Egyesület szerve-
zésében, 2013. január 24-én került megszervezésre Budapesten. Az eseményen négy 
akadémiai szakértő, két köztisztviselő, egy civil szervezeti képviselő és két politikus 
vett részt. 

A tíz nemzeti kerekasztalt két struktúrált, egyenként 60-90 perces fókuszcsoport ta-
lálkozó keretében szervezték meg. A nemzeti partnerek rögzítették és készítették el a 
viták átiratát, az elemzéseket pedig a Migration Policy Group végezte. Minden átirat 
tartalomelemzés célját szolgálta, a kódoláshoz a Nvivo szoftver csomagot használták. 

További információkért lásd az összehasonlító EU jelentést:
http://eudo-citizenship.eu/indicators

http://eudo-citizenship.eu/indicators/integration-indicators
http://eudo-citizenship.eu/indicators






About EUDo-ciTizENSHip

Democracy is government accountable to citizens. But 
how do states determine who their citizens are? EUDO 
CITIZENSHIP allows you to answer this and many other 
questions on citizenship in the EU member states and 
neighbouring countries.

EUDO CITIZENSHIP is an observatory within the 
European Union Observatory on Democracy (EUDO) 
web platform hosted at the Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies of the European University Institute 
in Florence.

The observatory conducts research and provides 
exhaustive and updated information on loss and 
acquisition of citizenship, national and international 
legal norms, citizenship statistics, bibliographical 
resources, comparative analyses and debates about 
research strategies and policy reforms.

For more information on our past and current research, 
visit our website at www.eudo-citizenship.eu
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About the MigrATioN policy groUp

The Migration Policy Group is an independent non-pro-
fit European organisation dedicated to strategic thinking 
and acting on mobility, equality, and diversity. MPG’s 
mission is to contribute to lasting and positive change 
resulting in open and inclusive societies by stimulating 
well-informed European debate and action on migration, 
equality and diversity, and enhancing European co-
operation between and amongst governmental agencies, 
civil society organisations and the private sector. 

We articulate this mission through four primary activities 
focused on harnessing the advantages of migration, 
equality and diversity and responding effectively to their 
challenges:

1. Gathering, analysing and sharing information
2. Creating opportunities for dialogue and mutual 

learning
3. Mobilising and engaging stakeholders in policy 

debates
4. Establishing, inspiring and managing expert 

networks

For more information on our past and current research, 
visit our website at www.migpolgroup.com

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/RobertSchumanCentre/Research/InstitutionsGovernanceDemocracy/EUDO/Index.aspx
http://www.eudo-citizenship.eu
http://www.migpolgroup.com


THE UNIVERSITY of EDINBURGH

THE UNIVERSITY
of EDINBURGH


