A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) tavaly hannoveri közgyűlése határozatának
értelmében az országos szövetség elnöksége a mellékelt levéllel fordult Medgyessy Péter
miniszterelnökhöz A nyugati szórványban élő magyarság számára a megkönnyített honosítási eljárás
bevezetése tárgyában.
Hasonló levelet küldtek dr. Mádl Ferenc államelnöknek, valamint a magyar parlamenti pártok elnökeinek:
Kovács László (MSZP), Kuncze Gábor (SZDSZ), Dr. Orbán Viktor (FIDESZ) és Dr. Dávid Ibolya (MDF).
Tisztelt Medgyessy Úr!
A Németországi Magyar Szervezetek Országos Szövetsége (BUOD) hannoveri Közgyűlése 2003.
november 8-án megbízta az elnökséget, hogy a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetsége (NYEOMSZSZ) budapesti Közgyűlésének 2002. december 7-i memorandumában foglalt
kérését, az anyaország határain túlról származó és ma Nyugat-Európában élő honfitársaink magyar
állampolgárságának alanyi jogon való megadását illetően, a Magyar Kormánynál újólag vesse fel, és annak
teljesítését szorgalmazza.
Ezen megbízás alapján fordulunk Önhöz.
Indokolás:
• A Kárpát-medencében jelenleg is zajló vitát, a kettős állampolgárság megvalósítása érdekében, nagy
figyelemmel kísérjük. Szeretnénk azonban leszögezni, hogy mi ebben a kérdésben már 2002-ben állást
foglaltunk. Tehát elvárásunk nem új keletű.
• Az érvényes Állampolgársági Törvény az itt élő magyarok egy részének a honosítását diszkriminatív
módon kezeli. Amíg az Anyaországból származó egyének honosítása lehetséges, a határon túlról
ideszármazott magyarok honosítása lehetetlen. Számunkra ez a megkülönböztetés mindig érthetetlen volt
és közösségeink minden tagját - származási helyétől függetlenül - teljes értékű magyarnak fogadjuk el.
Szükségesnek tartjuk, hogy a magyar állam végre ezt a két részre való szakítást orvosolja. Ezért fontosnak
tartjuk az Állampolgársági Törvénynek a honosítással kapcsolatos szakaszainak a kiterjesztését minden
nyugati magyarra. Ez a magyarság itteni megmaradásához jelentősen hozzájárulna.
• Amikor a kettős állampolgárságról beszélünk, akkor természetesen a teljes jogú állampolgárságra
gondolunk. Ehhez hozzátartozik a jelenlegi Választási Törvény megfelelő szakaszainak az átszövegezése
is, hiszen az országhatáron kívül élő magyar állampolgár a legfontosabb polgárjogát: a választási jogát
nem gyakorolhatja. A MÁÉRT léte ezt a jogsérelmet nem helyettesítheti.
• Az is világos, hogy az alanyi alapon történő - az egyéni kéréshez és megfelelő magyarságismerethez (pl.
nyelvtudás) kötött - honosítást részesítjük előnyben.
Ez a megoldás minden bizonnyal segítene, hogy a magyar szülők nyugati szórványban született
gyermekei, amennyiben a családban ápolják és őrzik magyar tudatukat, jogilag is kötődjenek
Magyarországhoz. Így helyreállna a méltányosság a magyar közösségi munkát végzők között, és ifjabb
nemzedékünk teljességében, megmaradhatna a nemzet kötelékében.
Szeretnénk, ha javaslatunk belpolitikai vita tárgyává válna és kérjük Önt, hogy a magyarországi parlamenti
pártokkal együtt vegye fontolóra ezt a számunkra kiemelt fontosságú és a Magyar Köztársaságra nézve
veszélytelen és alacsony költségekkel járó megoldást.

Tisztelettel,
Dr. Klement Kornél

