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Az állampolgárság leggyakrab-
ban az állam és az egyén között 
meglévő viszonyként értelme-

zett jogi kategória, amely alapján az 
egyént jogok és kötelezettségek illetik 
meg azzal az állammal szemben, amely-
nek állampolgárságával rendelkezik. 
Ugyanígy, az állam részéről is létrejön-
nek jogok és kötelezettségek annak ál-
lampolgáraival szemben. Ennek pontos 
jelentése nem sűríthető egyetlen foga-
lomba, mivel a jogok és kötelezettségek 

összességén túl értelmezhető politikai 
tagságként, filozófiai elméletként vagy 
szociológiai fogalomként egyaránt.

Az állampolgárság jelentése
és jelentősége  

Hannah Arendt klasszikus megfogalma-
zása szerint az állampolgárság tulajdon-
képpen jog a joghoz,2 Bauböck szerint 
pedig teljes és egyenlő tagságot jelent 

Az állampolgárság fogalmának változása
a többes állampolgárság és a külső szavazati jog 
összefüggésein keresztül1

Vass Ágnes

A huszadik század folyamán az állampolgárság fogalma nagymértékben átalakult, amely töb-
bek között a megnövekedett migrációnak, a technikai fejlődésnek, a globalizációnak, valamint 
az emberi jogok nemzetközi rendszere kiépülésének volt köszönhető. Az államok által koráb-
ban elkerülni kívánt többes állampolgárság gyakorlatát manapság egyre több állam tolerálja 
és támogatja, mely nem csak az állampolgárság fogalmának átalakulását jelzi, hanem annak a 
megváltozását is, ahogyan az államról, az állami szuverenitásról és az állam területéről gondol-
kodunk. A tanulmány a területen kívüli állampolgárság és a külső szavazati jog elméleti kérdé-
seit vizsgálta, majd a 2010-ben módosított magyar állampolgársági törvény példáján keresztül 
kitért a határon túli kisebbségi közösségek számára nyújtott, lakhely nélküli állampolgárság 
összefüggéseire is.

During the twentieth century, the concept of citizenship has changed significantly, due to the 
increased migration, technical development, globalisation and institutionalisation of human 
rights. Although the practice of multiple citizenship was rejected by the states, today it is a 
broadly accepted and tolerated phenomenon, showing not only the changing character of 
citizenship, but also the shift in how we think about the state’s sovereignty and territory. The 
article examined the theoretical framework of extra-territorial citizenship and external voting, 
and through the example of the amendment of the Hungarian citizenship law in 2010, it also 
discussed the meaning of kin-citizenship.

* * * 



2019. nyár 79

Az állampolgárság fogalmának változása

egy saját magát kormányzó politikai kö-
zösségben.3 

A jog mai állása alapján az állampol-
gárság az egyes államok jogszabályaiban 
meghatározott feltételek teljesülésével 
jöhet létre állam és egyén között. Lét-
rejötte történhet születés útján, amely-
ben két fontos tényező játszik szerepet: 
az adott állam területén való születés 
ténye, valamint az egyik vagy mindkét 
szülő állampolgársága. Amennyiben az 
állampolgárság honosítás útján jön létre, 
abban az esetben az állam területén meg-
határozott időtartam eltöltése és egyéb 
feltételeknek való megfelelés szükséges. 
Az állam és az egyén között tehát létezik 
egy személyes viszony is. Az 1933-as, 
az államok jogairól és kötelezettségeiről, 
valamint az államiság feltételeiről szóló 
montevideói egyezmény szerint az álla-
moknak nem csak egy adott területtel, 
kormányzati hatalommal és azzal a ké-
pességgel kell rendelkezniük, hogy más 
államokkal kapcsolatot tartsanak fenn, 
hanem állandó lakosságuknak is len-
nie kell.4 Az egyén és az állam közötti 
viszonyt testesíti meg tehát az állam-
polgárság, melyen keresztül az államok 
megteremtik, és adott esetben újra for-
málják saját magukat.5 A hágai Nem-
zetközi Bíróság a Nottebohm-ügyben a 
következőket állapította meg az állam-
polgárságról:

egy olyan jogi kötelék, amelynek 
alapja egy kötődés, mint társadalmi 
tény, a létezés, az érdek és érzelem 
tényleges kapcsolata, a kölcsönös jo-
gok és kötelezettségek fennállásával 
együtt. Elmondható, hogy annak a 
ténynek a jogi kifejeződését képezi, 

mely szerint az egyén, akinek állam-
polgárságát közvetlenül a jog vagy 
a hatóság aktusa keletkezteti, tény-
legesen szorosabb kapcsolatban áll 
azon állam lakosságával, amelyik az 
egyénre ruházta állampolgárságát, 
mint bármely más államéval.6

A valóságos és a tényleges kapcsolat 
tehát elvárásként jelenik meg az állam-
polgárság elismerésénél, azonban ennek 
jogi összefüggései a mai napig vitatottak.

Az állampolgárság a modern állam 
egységes, belső szuverenitása fejlődésé-
nek terméke. A civil egyenlőség és a po-
litikai részvétel a modern állampolgárság 
legfontosabb elemeivé váltak. A modern 
állampolgárság, mint politikai fogalom, 
három dimenziót foglal magába: a de-
mokratikus önkormányzást, a szociális 
befogadást és a kollektív identitást. Esze-
rint az állampolgárok közössége önálló 
egyénekből álló közösség, ahol minden-
ki egyenlő jogokkal rendelkezik, és nem 
csupán a jog tárgyai, de annak megalko-
tói is. A szociális befogadás az által való-
sul meg, hogy az egyének között morális 
egyenlőség áll fent, valamint alakítják és 
bekapcsolódnak az adott területen zajló 
társadalmi folyamatokba is. Az állam-
polgárság, mint tagság által pedig létezik 
kollektív identitás, amely az azonos ál-
lampolgársággal rendelkezők közösségé-
hez való tartozás érzését és státuszát adja 
az egyénnek.7 

Carens 1992-es munkájában az állam-
polgársággal kapcsolatban megjegyzi, 
hogy annak jelentése tulajdonképpen 
megegyezik a középkori feudalizmus 
státuszával, hiszen születéssel jön létre, a 
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legtöbb esetben az egyén igyekezete elle-
nére nem nagyon tud változtatni rajta, és 
a globalizáció és megnövekedett mobili-
tás ellenére továbbra is nagy hatással van 
az egyén életlehetőségeire.8 Hammar sze-
rint az állampolgárságról tulajdonképpen 
az állam dönt, nem pedig az egyén.9 Az 
állampolgárság az esetek nagy részében 
egy életen át tartó státusz, amely átadható 
a következő generációnak is – nem vélet-
len, hogy az állampolgársági törvények 
egyik alapvető célja a generációk közötti 
folytonosság megteremtése és fenntartá-
sa. Maga az állampolgársági szabályo-
zás tehát több egy jogi dokumentumnál, 
mely meghatározza, kik tartoznak az 
adott közösséghez, illetve milyen feltéte-
leket kell teljesítenie annak, aki az adott 
közösséghez tartozni szeretne. Az állam-
polgársági törvény egy mechanizmus és 
egy rendszer is egyben, mely szabályozza 
és alakítja a társadalom regenerálódását, 
miközben a közösséget alkotó személyek 
összetétele változik - születéssel, halálo-
zással, kivándorlással, új betelepülők ér-
kezésével -. Épp ezért az állampolgárság 
egy nagyon fontos identitásképző eszköz 
is, ami miatt nem csak jogi vagy politikai 
szempontból van jelentősége. Erre hívja 
fel a figyelmet Brubaker francia és német 
állampolgársági gyakorlatokat összeha-
sonlító munkája10 is, ami által az állam-
polgárság szociológiai, identitáspolitikai 
jelentősége is egyre nagyobb figyelmet 
kapott a társadalomtudományi kutatá-
sokban. 

A globalizáció térhódítása, az emberi 
jogok rendszerének fejlődése, valamint 
az egyre nagyobb mobilitás és a migráció 

hozzájárultak ahhoz, hogy az állampol-
gárság jelentése átalakuljon. Ennek ha-
tására az állampolgárságról szóló írások 
alapvetően két nagy csoportba oszthatók: 
az egyik szerint az állampolgárság szere-
pe egyre nagyobb lesz, míg a másik cso-
port szerint az emberi jogok fejlődése, a 
migráció, a globalizáció és a technológiai 
innováció egyre inkább háttérbe szorítják 
az állampolgárság funkcionális fontossá-
gát. Több szerző, köztük például Soysal, 
amellett érvel, hogy az emberi jogok glo-
bális megerősödése tulajdonképpen az 
állampolgárság fogalmának gyengülését, 
fontosságának csökkenését hozták, mivel 
megjelentek olyan jogok is, melyeknek 
nem (elő)feltétele a politikai közösség-
ben való tagság, hanem egyből az egyént 
illetik meg.11 Ezekkel a folyamatokkal 
tulajdonképpen de-territorializált jogok 
jöttek létre. Az amerikai állampolgársági 
gyakorlatot a honosítás és a bevándorlás 
összefüggésében vizsgáló Spiro is hason-
ló megállapításokat tesz, mint Soysal: 
szerinte az USA példája is mutatja az ál-
lampolgárság fogalmának gyengülését, 
ugyanis a többes állampolgárság de facto 
tolerálása, valamint az ott élő, állampol-
gársággal nem rendelkezőket is megillető 
jogok egyaránt jelzik, hogy az állampol-
gárság már nem teljesen jelenti az adott 
politikai közösségben való tagság feltéte-
lét. Meglátása szerint sem a kilencvenes 
évek közepén tapasztalható bevándorlás-
ellenesség, sem pedig a 2001-ben történ-
tek nem fordítják vissza ezt a folyamatot, 
hiszen ezekért elsősorban a globalizáció, 
az angol nyelv és az amerikai kultúra és 
politikai értékek globális térhódítása a 
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felelős. Spiro azzal érvel, hogy az Ame-
rikába vándorlók már az előtt amerikai-
vá válnak, hogy odaérkeznének, így az 
állampolgárság, mint identitásképző és 
beilleszkedést segítő eszköz tulajdonkép-
pen veszít jelentőségéből.12 

A többes állampolgárság –
megoldás vagy problémaforrás? 

Az állampolgárság esetében hosszú ide-
ig a legfontosabb álláspont az volt, hogy 
egy egyén egyszerre egy állampolgár-
sággal rendelkezhet. Az államok azon 
igyekeztek, hogy a többes állampolgár-
ság kialakulását elkerüljék, mivel ez az 
adózás, a katonai szolgálat vagy a szava-
zás szempontjából is komoly bonyodal-
makat jelentett. Ez az álláspont azonban 
a huszadik század folyamán fokozatosan 
átalakult, és korábban a poligámiával 
egyenlőnek tartott többes állampolgárság 
gyakorlata egyre inkább elfogadottabbá 
vált. Az állampolgárok többes kötődése 
ma már nem igazán jelent biztonsági fe-
nyegetettséget az államok számára, épp 
ezért a világon egyre több állam tolerálja, 
elfogadja, támogatja a többes állampol-
gárság gyakorlatát. Ez a változás a fo-
galom értelmezésében is új csatornákat 
nyitott meg.  

Soysal például már a kilencvenes évek 
elején megírt nagyhatású munkájában 
kritizálta az állampolgárság szigorúan 
körülhatárolt értelmezését, azzal érvel-
ve, hogy az állam nem egy teljesen auto-
nóm és független szerveződés, mely egy 
nemzetileg meghatározott lakosság fölött 
gyakorolja hatalmát. Ehelyett egymással 

állandó reakcióban lévő államok rend-
szerét látjuk, melynek következtében 
az egyének hovatartozása is többfélévé 
válik, nem csak az az (általában) egy ál-
lampolgárságuk határozza ezt meg, ame-
lyet a születésükkel megszereztek.13 Ong 
szerint az állampolgárság ma már inkább 
egy flexibilis kötelék állam és egyén kö-
zött, többes állampolgárság esetében 
pedig az egyes állampolgárságok eltérő 
fontosságúak a tulajdonosaik számára.14 
Ez alapján a többes állampolgárság gya-
korlata a klasszikus állampolgárság-fel-
fogást abban is megváltoztatja, hogy a 
második állampolgárság már alapvetően 
egy individuális döntésen alapul, hiszen 
az egyén döntött annak megszerzése, a 
honosítás mellett.15 A nemzeti identitás és 
az állampolgárság kontextuális összefüg-
gésben állnak egymással, mely a többes 
állampolgárság esetében még inkább így 
van: az egyén a különböző állampolgár-
ságait különbözőképpen használhatja fel, 
kontextustól függően.16 Ahogy Soysal is 
utal rá, a többes állampolgárság esetében 
a nemzethez tartozás az egyén individuá-
lis kötődésein keresztül fejeződik ki.17

A kettős állampolgárság elfogadásában 
nagy szerepe volt a kivándorlásnak. Az 
államok megértették, hogy a kivándor-
lók esetében az eredeti állampolgárság 
megtartásának milyen gazdasági és po-
litikai lehetőségei vannak, míg a fogadó 
országok azt ismerték fel, hogy az erede-
ti állampolgárság megtartása mellett az 
„új” állampolgárság felvétele segítheti a 
bevándorlók sikeresebb szociális-társa-
dalmi beilleszkedését. A többes állampol-
gársággal szemben felmerülő érvek között 
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szerepel a „nincs képviselet adózás nél-
kül” elv érvénytelenülése, valamint az is, 
hogy ez által nem teljesül az állampol-
gárság egyik legfőbb elve, miszerint az 
állampolgárok egyenlők, hiszen többes 
állampolgárság esetében legalább két po-
litikai közösséghez is tartoznak.18 A ket-
tős állampolgárságot támogatók szerint a 
kettős állampolgárság gyakorlata gyor-
sítja és hatékonyabbá teszi az újonnan 
érkezők beilleszkedését. Ebben a kontex-
tusban az állampolgárság nemzeti súlya 
fokozatosan elhomályosult – vagyis az 
állampolgárság re-etnicizálódott.19

Az európai uniós polgársággal keletke-
ző többes állampolgárság sajátos, mivel 
az uniós állampolgárság tagállami állam-
polgárságon alapul és megléte kiegészítő 
jellegű, vagyis nem helyettesíti a tagálla-
mi állampolgárságot. Ugyanakkor nem is 
igazán beszélhetünk állampolgárságról, 
mivel az EU esetében nem létezik jelen-
leg államiság, így állampolgárság sem. 
Pontosabban, az EU esetében az egyén és 
egy nemzetközi szervezet speciális kap-
csolatáról beszélhetünk, melyet európai 
uniós polgárságnak nevezünk. Az uniós 
polgárság fogalmát az Európai Unióról 
szóló szerződés teremtette meg, mely ki-
mondta, hogy „uniós polgár mindenki, 
aki valamely tagállam állampolgára.”20 
Az Európai Tanács 1992-ben elfogadott 
határozata szintén megerősítette, hogy az 
uniós polgárság nem váltja fel a nemze-
ti polgárságot.21 Az Amszterdami Szer-
ződés módosításába szintén belekerült, 
hogy az uniós polgárság nem helyettesíti, 
hanem kiegészíti a tagállami állampol-
gárságot.22 A Lisszaboni Szerződés ezt 

szintén megtartotta, a szövegben koráb-
ban használt „complement” kifejezést az 
„additional” váltotta fel.23 

Ez azt jelenti, hogy az uniós polgárok 
jogi kapcsolata abból áll, hogy az állam, 
melynek állampolgárságával rendelkez-
nek, tagja az Európai Uniónak. Vagyis 
az egyén és az EU között nem létezik 
olyan jellegű kapcsolat, mint az egyén 
és az állam között. Az uniós polgárok 
részt vehetnek az európai parlamenti vá-
lasztásokon, melynek során ugyan tilos 
a többes jelölés és a többes szavazás is, 
ugyanakkor az erre vonatkozó irányelv 
nem foglalkozik azokkal, akik az unió 
több országának is állampolgárai. Akik 
több uniós állam állampolgárságával is 
rendelkeznek, mindig annak az államnak 
az állampolgárainak fognak számítani, 
ahol tartózkodnak. Ennek értelmében 
megközelítőleg másfél millió állampol-
gár szavazott két helyen a 2014-es  EP 
választások során.24  

A többes állampolgárság fajtái 

A többes állampolgársággal kapcsola-
tos kutatások jelentős része a migráció, 
azon belül is a bevándorlás szempont-
jából közelítették meg a kérdést. A ki-
indulási alapja ezeknek a kutatásoknak 
az, hogy a többes állampolgárság gya-
korlatával megjelenik az állampolgárság 
birtoklásának egy olyan formája, amely 
nem területhez kötött: az elvándorlók 
honosítással felveszik annak az állam-
nak az állampolgárságát, amelyben lete-
lepedtek, miközben megmarad a „régi” 
állampolgárságuk is. Ebből kifolyólag 
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több fajta állampolgárság-értelmezés 
alakult ki. A transznacionális polgárság 
fogalma az egyszerre több politikai cso-
porthoz tartozást jelöli. Ezt a fajta tag-
ságot Smith például gyenge tagságnak 
nevezi, mely során az állam szuvereni-
tását kisebb mértékben ugyan, de kiter-
jeszti a területén kívül élőkre.25 Ebben 
az esetben a politikai közösségek között 
átfedés alakul ki a többes állampol-
gárságot birtoklók révén, miközben az 
érintett államok területi hatásköre nem 
fedi egymást. A posztnacionális állam-
polgárság az egyén nem állami keretek 
között szerveződő közösségekhez való 
tartozását jelöli, nem feltétlenül egy adott 
államhoz való kötődését. Ilyen csoportok 
lehetnek például a környezetvédők vagy 
a feminizmust támogató csoportok, me-
lyek az államhatárokat túllépve, egy-egy 
kérdés köré szerveződnek. A területen 
kívüli állampolgárság (extra-territorial 
citizenship) azt jelenti, hogy egy állam 
úgy teszi lehetővé az állampolgárság 
felvételét, hogy az egyénnek nem kell 
lakhellyel rendelkeznie az állam terüle-
tén, nem kell áttelepülnie oda. A 2010-
es állampolgársági törvénymódosításnak 
köszönhetően ide tartozik Magyarország 
is, mivel az egyéni kérelmezés alapján 
igényelhető egyszerűsített honosítás 
lehetőséget nyújt minden olyan, nem 
Magyarország területén élő, magyar ál-
lampolgárságú felmenővel rendelkező, a 
magyar nyelvet beszélő egyén számára, 
hogy magyarországi lakhely nélkül felve-
gye a magyar állampolgárságot. Ebben az 
állampolgársági gyakorlatban a legtöbb 
esetben nemzeti/etnikai hovatartozás 

alapján kerül az állampolgárság megíté-
lésre. Vannak szerzők, akik szerint ez a 
fajta állampolgársági gyakorlat tulajdon-
képpen az etnikai szelektivitás, nemzeti 
alapon történő kiválasztási rendszer gya-
korlata.26

Faist érvelése szerint mivel a kettős 
állampolgárság lehetővé teszi, hogy egy 
személy egynél több államnak legyen az 
állampolgára, aláássa a kormányzat, a te-
rület és a lakosság közötti szentháromsá-
got.27 Bauböck ebben az összefüggésben 
jut el addig a gondolatig, hogy nem csak 
az állampolgárság jelentősége alakul át, 
hanem az államnak, mint területileg fel-
fogott koncepciónak is fokozatosan válto-
zik a jelentősége.28 A területen kívüli ál-
lampolgárság megjelenésével az állam és 
a terület közötti kapcsolat is meglazul (az 
állam fogalma is de-territorializálódik 
bizonyos mértékben), és ezzel együtt a 
démosz meghatározása is átnyúlik az 
államhoz tartozó terület határain – terü-
leten kívüli állampolgárság által maga a 
démosz is területen kívülivé válhat. Ez 
azért fontos, mert az állampolgárság-po-
litikák jelentős része az adott állam terü-
letén való tartózkodás alapján kirekesz-
tő vagy befogadó – az anyaország által 
kínált területen kívüli állampolgárság 
esetében ugyanakkor a nemzeti hovatar-
tozás, a nemzeti önmeghatározás, illetve 
egyéb kulturális, nyelvi tényezők válnak 
fontossá, melyek nem köthetők terület-
hez.29 Másik megközelítésben az állam 
egy nemzet önrendelkezésének megvaló-
sításaként is értelmezhető, ahol az állam-
polgárság egyenlő a nemzettagsággal. 
Ebben az összefüggésben ugyanakkor az 
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egyenlőség elve nem értelmezhető, illet-
ve kirekesztő azokkal, akik nem az adott 
nemzethez tartoznak. Jogosan merül fel 
a kérdés, hogy az állampolgárság fogal-
ma és jelentéstartalma változik-e meg az 
utóbbi időszakban vagy inkább az, ahogy 
az államról és annak szuverenitásáról 
gondolkodunk. 

A területen kívüli állampolgárság 
értelmezési kerete

Az állampolgársághoz való hozzáférés 
feltételeinek nemzetközi összehasonlí-
tásában a kutatókat két kérdés foglal-
koztatta leginkább. Az egyik, hogy az 
államok milyen feltételeket állítanak fel 
az állampolgárság megszerzéséhez azok 
számára, akik nem az államalkotó, több-
ségi nemzethez tartoznak (pl. őshonos 
kisebbségek, ott élő diaszpóra közössé-
gek), illetve a másik, hogy ezek a feltéte-
lek miként alakulnak az állam területén 
kívül élő, magukat valamilyen szempon-
tok alapján a nemzet tagjának tartó, ám 
az anyaország/kibocsájtó állam területén 
lakóhellyel nem rendelkezők esetében. 
Klasszikus példa erre a kérdésre Lettor-
szág és Észtország esete, mely államok a 
rendszerváltás után megvonták az állam-
polgárságot azoktól, akik nem észtnek 
vagy lettnek vallották magukat, honta-
lanná téve ezzel a Szovjetunió ideje alatt 
oda telepedő orosz kisebbség tagjait.30 
De megemlíthető Horvátország is, mely 
etnikai alapon adott horvát állampolgár-
ságot, de azoknak a horvátországi lako-
soknak, akik etnikailag más csoporthoz 

tartoztak, megnehezítette a horvát állam-
polgárság megszerzését.31 

A többes állampolgárság és a területen 
kívüli állampolgárság jelenségét a szak-
irodalom egészen a kilencvenes évekig 
leginkább a bevándorlók szempontjából 
vizsgálta, míg a másik irányból, vagy-
is a kivándorlás szempontjából csak az 
utóbbi években kezdték el értelmezni. 
Ebben a megközelítésben is két irányt fi-
gyelhetünk meg: a kutatások egy jelentős 
része a diaszpóra és a „haza”/kibocsátó 
állam kapcsolatát vizsgálva foglalkozott 
a kérdéssel. Ugyanakkor területen kívüli 
állampolgárságot nem csak az egyének 
elvándorlása esetében adhat egy állam, 
hanem akkor is, amikor az egyének he-
lyett a határok vándoroltak, ezáltal pe-
dig olyan közösségeket elszakítva az 
adott területtől, akik kulturális, nyelvi, 
etnikai-nemzeti értelemben továbbra is 
kötődtek ahhoz az államhoz, ahonnan 
elszakították őket. Annak ellenére, hogy 
a szakirodalom előszeretettel nevezi 
ezeket a közösségeket is diaszpórának, 
e tanulmányban ezeket a közösségeket 
kisebbségi közösségekként határozzuk 
meg, melyek egy politikai döntés által 
létrehozott kényszerközösségek.32 Diasz-
pórának azokat a közösségeket tekintjük, 
melyek migráció útján jöttek létre, egy 
másik állam területén, melynek többségi 
társadalmába nem asszimilálódtak teljes 
mértékben. 

A diaszpóra politikák tipológiáját 
vizsgálva Gamlen három fő irányzatot 
különböztet meg. Ezek közül az elsőt 
kapacitás építő politikának nevezi a szer-
ző, melynek célja egy állam központú 
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„transznacionális nemzeti közösség” és 
ehhez igazodó intézményrendszer lét-
rehozása. A második csoportot jelenti a 
jogkiterjesztő politika, mely által a „ki-
bocsájtó állam” a diaszpóra tagjai szá-
mára egyfajta legitim szuverénként jele-
nik meg. A harmadik csoportba azok a 
kezdeményezések kerültek, melyek abból 
kiindulva, hogy a kivándorlók hűséggel 
tartoznak a legitim szuverén szerepébe 
kerülő „kibocsájtó állam” felé, behajtják 
ezeket a kötelezettségeket a diaszpóra 
tagjaitól. Ide a különböző lobbi tevékeny-
ségek támogatása vagy a diaszpóra tagok 
beruházásait segítő kezdeményezések 
sorolhatók.33 

Annak hátterében, hogy miért adnak 
az államok területen kívüli állampol-
gárságot azoknak, akik etnikai/nemzeti, 
kulturális, nyelvi vagy vallási értelemben 
kötődnek az anyaállamhoz, Ragazzi há-
rom fő okot különböztet meg. Az első ok 
a disszidáltak, az émigré kommunizmus 
alatti politikai aktivitásának „értékelése” 
- például, hogy hozzájárultak a demokra-
tikus változások elindításához, külföldről 
támogatták azokat, illetve a lobbi tevé-
kenységük is ide sorolható -. A második, 
amire már korábban utaltunk, a határok 
sérthetetlenségének elve 1945 után: en-
nek értelmében az államhatárokon nem, 
de az adott (nemzeti)közösség határain 
lehet változtatni a lakhely nélküli állam-
polgárság felajánlása által. A harmadik 
motiváló tényező a diaszpóra-kutatások-
ban az utóbbi időben megjelenő, Foucault 
által megalkotott kormányozhatóság 
(governmentality) elvének alkalmazása.34

Diaszpóra politikával ma már nem csak 
a nagyobb külföldön élő közösségekkel 
rendelkező államok, mint például Izráel, 
Örményország vagy Görögország rendel-
kezik. Az ENSZ tagállamainak több mint 
fele rendelkezik a diaszpóra politika va-
lamilyen szinten intézményesült formájá-
val, mely Gamlen szerint szintén nagy-
ban bizonyítja a nemzeti szuverenitás, 
vagy az állam által kormányzottak cso-
portjának, így az állampolgárság fogal-
mának a változását.35 Ezek a jelenségek 
tehát bizonyítékul szolgálnak arra, hogy 
a vesztfáliai elvekre épülő kapcsolat az 
állami szuverenitás és az állam területe 
között átalakul.36 Vannak kutatók, akik 
szerint a kettős állampolgárság jelensége 
alapjaiban kérdőjelezi meg az állampol-
gárság legfontosabb jelentését, vagyis 
azt, hogy az állampolgárság területileg 
meghatározott nemzetállami egységekbe 
rendezi a világ lakosságát.37 Az anyaor-
szág által az elvándoroltaknak felkínált 
állampolgárság alapvetően két célt szol-
gálhat: az anyaország meg tudja határoz-
ni azt, kik tartoznak az adott közösség-
hez (nemzethez), főleg, ha az állampol-
gárság megszerzésének követelményei 
között szerepel az adott állam hivatalos 
nyelvének ismerete vagy a nemzeti iden-
titás kifejezése, illetve az anyaország is 
hozzájut a diaszpóra forrásaihoz.38 

A közép- és kelet-európai országok 
kettős állampolgárságra vonatkozó gya-
korlatait az egykori birodalmak törté-
nelmi öröksége, valamint az európai in-
tegrációval járó politikai, gazdasági és 
társadalmi változások egyaránt befolyá-
solták. A nemzeti kisebbségek, a velük 
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való kapcsolattartás, jogaik és politikai 
képviseletük kérdése a hidegháború után 
került ismét felszínre. A nemzetálla-
mok határainak folyamatos átrajzolása, 
a soknemzetiségű föderációk létrehozá-
sa, majd megszűnése, a kommunizmus 
rendszerének vége, a Szovjetunió 1991-
es, Csehszlovákia 1992-es, Jugoszlávia 
fokozatos felbomlása két fő kihívás elé 
állította az itt létrejövő államokat: a tör-
ténelmi kisebbségek állampolgárságának 
kérdése, valamint az anyaállammal ren-
delkezők esetében az anyaállam és a ki-
sebbség közötti viszonyok definiálásának 
kérdése is hozzájárult az állampolgár-
sági gyakorlatok változásához. Számos 
ország a régióban alkotmányában rögzí-
tette a határain túl élő kisebbségek felé 
való elköteleződését, majd fokozatosan 
megszülettek azok a törvények, amelyek 
a határon túli kisebbségeket célozták 
meg, számukra kívántak státuszt biztosí-
tani az anyaország területén, valamint az 
anyaországgal való kapcsolataikat kíván-
ták újraértelmezni. Bár a nemzetköz jog 
tiltja a nemzeti vagy etnikai alapon törté-
nő megkülönböztetést, azt nem zárja ki, 
hogy az állampolgárság megszerzésénél 
előnyt élvezzenek azok a személyek, akik 
anyanyelvük, kultúrájuk vagy nemzeti 
identitásuk alapján egy adott országhoz 
tartozónak vallják magukat, de abban az 
országban állampolgársággal nem ren-
delkeznek. Az EBESZ Kisebbségi Főbiz-
tosának Bolzanói Ajánlásai c. dokumen-
tum kimondja, hogy az államoknak van 
arra lehetőségük, hogy kulturális, nyelvi, 
történelmi vagy családi körülményeket 
is figyelembe vegyenek, amikor külföldi 
állampolgárokat honosítanak.39 

Az anyaország által a másik ország 
területén élő kisebbségi közösségeknek 
kínált területen kívüli állampolgársá-
got az angol nyelvű szakirodalom kin-
citizenship-nek is nevezi, melynek ma-
gyar megfelelője nem létezik, ugyanak-
kor az angol megnevezés alkalmas annak 
megjelölésére, hogy az ide tartozók kul-
turális/etnikai/nemzeti identitásuk alap-
ján, az anyaországhoz való kötődésük 
révén kapták ezt az állampolgárságot, 
anélkül, hogy az anyaország területén 
éltek volna, vagy odatelepedési szándé-
kuk lenne.40 Bauböck az ethnizenship 
kifejezéssel írja le ugyanezt, melyet ő 
azonban „kvázi” állampolgárságként de-
finiál, lévén, hogy annak alapja a közös 
(vagy annak vélt) nemzeti/etnikai identi-
tás és leszármazás, és hogy ez mennyire 
megalapozott feltétele az állampolgárság 
megadásának, erősen vitatott.41 

Bár a 2010-ben módosított magyar ál-
lampolgársági törvény, mely bevezette a 
Magyarország határain kívül élők felté-
telhez kötött egyszerűsített honosítását, 
nem mondja ki explicit módon, de célja, 
hogy a magukat magyarnak vallók kapja-
nak magyar állampolgárságot magyaror-
szági lakhely nélkül is. A magyar állam-
polgársági törvény 2010-es módosítása 
ételmében kedvezményesen honosíthatók 
(egyéni kérelem alapján) azok a nem ma-
gyar állampolgárok, akiknek felmenője 
rendelkezett magyar állampolgársággal, 
vagy valószínűsíti magyarországi szár-
mazását és igazolja magyar nyelvtudását. 
A kérelmező vagy a felmenő magyar ál-
lampolgárságát többfajta dokumentum-
mal lehet igazolni – születési anyakönyvi 
kivonat, állampolgársági vagy illetőségi 
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igazolás, útlevél, személyi igazolvány, 
lelkipásztori igazolás, munkakönyv, 
cselédkönyv, katonakönyv vagy iskolai 
bizonyítvány. A magyarországi állam-
polgárság abban az esetben vélelmezhe-
tő, ha a kérelmező vagy annak felmenője 
olyan területen született, mely 1938 és 
1945 között Magyarországhoz tartozott. 
Mivel nagyon széles azon dokumentu-
mok köre, mellyel az állampolgárságot 
igazolni lehet, nem egyszerű a vissza-
élések kiszűrése. A magyar nyelvtudás 
ellenőrzése a kérelem benyújtásakor 
történik és lényege, hogy a kérelmező 
kommunikációs szinten beszélje és értse 
a magyar nyelvet, az ügyintéző kérdése-
ire legalább rövid mondatokban tudnia 
kell magyar nyelven válaszolni. Feltétel 
még, hogy a kérelmező büntetlen előé-
letű legyen, és honosítása Magyarország 
közbiztonságát és nemzetbiztonságát ne 
sértse. A kérelmezőnek nem kell magyar-
országi lakóhellyel rendelkeznie, és nem 
kell állampolgársági vizsgát sem tennie. 
A magyar állampolgársággal rendelkező 
felmenő vagy annak valószínűsített ma-
gyarországi származása egy tág megfo-
galmazás, melynek elsődleges célja az 
volt, hogy azoknak adja meg a magyar 
állampolgárságot, akiknek a felmenői 
rendelkeztek ugyan vele, de a történel-
mi események miatt a Magyarországtól 
elcsatolt területeken élnek. Annak elle-
nére, hogy 1938 és 1941 között történt 
terület-visszacsatolások miatt számos 
határon túlra került magyar visszakapta 
magyar állampolgárságát, az 1945-ben 
megkötött fegyverszüneti egyezmény 
szerint Magyarországnak vissza kellett 
adnia azokat a területeket, melyeket 1937. 

december 31-ig megkapott a szomszédos 
országoktól. Akik nem helyezték át la-
kóhelyüket 1937. december 31-én a Ma-
gyarországhoz tartozó területekre, nem 
tarthatták meg magyar állampolgárságu-
kat. Itt érdemes említést tenni a moldovai 
csángókról, hiszen e közösség esetében 
nehezen bizonyítható a magyar állampol-
gárságú felmenő – többek között az ő ér-
dekükben is került be a vélelmezhetőség 
feltétele -. A törvénymódosítás ugyanak-
kor, a státustörvénnyel ellentétben, nem 
csak a határontúliakra vonatkozik, hanem 
olyanokra is, akik saját maguk hagyták 
el az országot, vagy felmenőik vándorol-
tak ki Magyarországról. A módosításnak 
köszönhetően tehát a világ bármely terü-
letén élő személy jelentkezhet magyaror-
szági állampolgárságért magyarországi 
lakhely nélkül, ami miatt megfogalma-
zódott olyan kritika is, mely szerint az 
egyszerűsített honosítás alapján, magyar-
országi lakóhely nélkül megadott magyar 
állampolgárság nem valódi és tényleges 
viszonyon alapul és emiatt nem is tekint-
hető effektívnek. Az egyszerűsített hono-
sítás bevezetését, valamint a külső szava-
zati jog későbbi garantálását Kiss Tamás 
a magyar nemzetpolitikában, vagyis a 
határon kívül élő magyarok és a magyar 
kormány közti kapcsolatban bekövetkező 
„radikális paradigmaváltásként” írja le.42 
Míg a státusztörvény a magyar állam és a 
határon túli magyar közösségek és a ma-
gyar állam között meglévő viszony mel-
lett teremtett kapcsolatot a magyar állam 
és a határon túl élő, magát magyarnak 
tartó egyén között, addig az egyszerűsí-
tett honosítás a magyar állampolgárságú 
felmenővel rendelkezők vagy korábban 
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magyar állampolgársággal rendelkező 
személyek között hoz létre egy jogi vi-
szonyt. Ugyanakkor nem határozza meg 
azt, hogy a felmenőnek magyar nemzeti-
ségűnek is kell lennie, és a nemzeti hova-
tartozásra vonatkozóan egy nem kötele-
zően kitöltendő kérdés szerepel az állam-
polgárságot igénylő adatlapon. Az, hogy 
az egyszerűsített honosítási eljárásban 
állampolgárságot kapó, magyarországi 
lakhellyel nem rendelkező személyek 
részt vehetnek a magyarországi parla-
menti választásokon, úgy értelmezhető, 
hogy Magyarország kiterjeszti a politikai 
közösséget a határon túli és diaszpórában 
élő magyarokra. 

Azok az államok, melyek lakhely nél-
kül adnak állampolgárságot kivándo-
rolt/kisebbségben élő nemzettársaiknak, 
poszt-vesztfáliai állampolgársági rend-
szert működtetnek,43 míg más szerzők 
ezt csendes/rejtett irredentizmusnak 
látják, mely nemzetközi feszültségeket 
okozhat.44 Az utóbbi évek kutatásaiban 
jelent meg az az elgondolás, mely szerint 
az anyaország által kínált területen kí-
vüli állampolgárság esetében nem első-
sorban az állampolgárság-elméletekben 
megjelenő kozmopolita elemek érvénye-
sülnek, hanem sokkal inkább a területen 
kívüli nemzetépítés.45 Mások gyakran a 
történelmi igazságtalanság jóvátételének 
szándékát látják emögött, területi igények 
megfogalmazása nélkül. Egy további ér-
telmezés szerint a területen kívüli állam-
polgárság megadása petit-imperializmus, 
vagyis kis birodalomépítés, mely szintén 
a történelmi előzményekhez és sérelmek-
hez köthető.46 Az állampolgárság ebben az 

esetben nem csupán a politikai közösség-
hez (démoszhoz) tartozást jelenti, hanem 
a nemzethez tartozással válik egyenlővé, 
mely az állampolgárság értelmezésére is 
hatással van. 47

A területen kívüli (külső)
szavazati jog 
A választójog a demokrácia egyik alap-
pillére és az állampolgársághoz tartozó 
jogok közül az egyik legfontosabb. Míg 
Marshall az állampolgárságot a politikai, 
polgári és szociális jogok összessége-
ként értelmezte48, addig Rousseau vagy 
Walzer az állampolgárságot az adott kö-
zösséghez tartozásként, az abban való 
tagságként írta le. Az állampolgársággal 
járó szavazati jog által az egyén aktívan 
részt vehet e közösség döntési folya-
mataiban, és befolyásolni tudja azokat. 
A mindenkire kiterjedő, általános válasz-
tójog azonban viszonylag kései fejlemé-
nye a jogrendszer fejlődésének, hiszen 
az csak a 20. század elején jelent meg az 
európai országok körében – az 1910-es 
évekig például a legtöbb országban nem 
szavazhattak a nők.49 Bár az ilyen jelle-
gű szabályozások fokozatosan eltűntek, a 
választójog a mai napig a legtöbb állam-
ban állampolgársághoz vagy lakhelyhez 
kötött.50 

A többes állampolgárság gyakorlatá-
nak elterjedése a szavazati jog és a sza-
vazásra jogosultak körének meghatáro-
zásában is változást hozott. A szavazati 
jog kiterjesztése egy mai napig le nem 
záruló folyamat, folyamatosan alakul és 
változik azok köre, akik élhetnek ezzel 
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a joggal. A huzamosabb ideig külföldön 
tartózkodó állampolgárok hazai választá-
sokon való részvételének lehetővé tétele 
is például egy ide tartozó kérdés. Maga 
a kérdés, hogy a külföldön élő állampol-
gárok szavazhatnak-e hazájukban, és ha 
igen, milyen feltételekkel, a II. világhá-
ború után gyűrűzött be az államok jog-
rendszereibe. Mint a kettős állampolgár-
sággal kapcsolatos kérdések legtöbbje, 
ennek szabályozása is a külföldi katonai 
szolgálathoz köthető. A II. világháborúig 
ugyanis az államok leginkább nem tették 
lehetővé a külföldön élő állampolgárok 
számára, hogy szavazhassanak a hazai 
választásokon, azonban a háború hatá-
sára néhány állam, elsősorban Nagy-Bri-
tannia, Ausztrália és Kanada, lehetővé 
tette a külföldön szolgáló katonák, dip-
lomáciai testületek tagjai számára, hogy 
szavazhassanak hazájukban.

Míg 1945-ben hat országban volt elfo-
gadott gyakorlat a külföldön tartózkodó 
állampolgárok szavazati jogának hazai 
garantálása, addig ez a szám 2007-re már 
115-re nőtt.51 Annak ellenére beszélhe-
tünk egy kibontakozó globális trendről, 
hogy a hosszabb távon külföldön élő ál-
lampolgárok szavazati joga prima facie 
szembemegy a demokratikus elvekkel, 
hiszen az érintett személyek nem élnek 
az adott ország területén, így az adott ál-
lam jogrendszere és az ott történő politi-
kai és társadalmi változások sem érintik 
őket közvetlenül. Spiro például úgy értel-
mezi a szavazati jogot, mint az egyetlen 
olyan jogosultság a modern demokráci-
ákban, melynek tulajdonlása megkülön-
bözteti az idegent az állampolgártól.52 

Nem meglepő tehát, hogy a külföldön élő 
állampolgárok hazai szavazásokon való 
részvétele egy nehezen megválaszolható 
és jogi, politikai szempontból is vitatott 
kérdés. 

A külföldön élő állampolgárok sza-
vazati jogára vonatkozóan nincsenek 
egységes nemzetközi jogi normák. 
Ugyanakkor az európai integráció elő-
rehaladása, valamint a tény, hogy az 
unió 500 millió polgára közül ma már 
majdnem 15 millió polgár él egy másik 
tagállam területén, nagyban hozzájá-
rul ahhoz, hogy az államok fokozatosan 
felismerjék a kérdés fontosságát, és biz-
tosítsák a szavazati lehetőséget az adott 
államban már nem élők számára.53 Az 
Európai Bizottság 2010. évi jelentése az 
uniós polgárságról kimondja,54 hogy an-
nak a külföldön élő uniós polgárnak, aki 
nem vehet részt az EU politikai életében 
sem, mert nem szavazhat, csorbulnak 
uniós jogai. Bauböck ezeket a folyama-
tokat úgy értelmezi, hogy majd fokozato-
san megteremtik a külföldön élők szava-
zati jogának biztosítását – ami ugyan ma 
még csak lehetőség, de hamarosan jogi 
kötelezettséggé válhat -.55 

A külföldi vagy külső szavazás 
(external voting) lehetővé tétele azok 
számára, akik nem élnek az adott ország 
területén, az egyik leginkább vitatott 
eszköz, mellyel egy állam a kivándo-
roltakkal vagy kisebbségi közösségei-
vel kapcsolatát fenntarthatja. A külső 
szavazás elterjedése nem igazán köthe-
tő sem államformához, sem választási 
rendszerhez. Az azonban általánosan 
elmondható, hogy megjelenése köthető 
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a háborúk lezárulásához (külföldi szol-
gálat jutalmazása), rendszerváltások 
időszakához (a korábban disszidáltak 
számára lehetőség, hogy vegyenek részt 
az óhaza demokratizálási folyamataiban, 
lásd latin-amerikai országok), valamint a 
kivándoroltakhoz való viszonyulás meg-
változásához.  

A szavazati jog esetében a „területi té-
nyező” kiemelkedő szereppel bír, vagyis 
hogy az adott állam által biztosított politi-
kai jogokat annak az államnak a területén 
lehet gyakorolni, ahol az adott személy él 
(adót fizet). A szavazati jog biztosítása 
azok számára, akik állampolgárai ugyan 
az adott államnak, de hosszabb ideje nem 
élnek életvitelszerűen annak területén, 
illetve bizonyos esetekben soha nem is 
éltek, szimbolikus jelentőséggel bír. A sza-
vazati jog kiterjesztésével a külföldön 
tartózkodókat is a politikai közösség, a 
kormányzottak közösségének teljes jogú 
tagjának ismeri el az állam. 

Felvetődik a kérdés, hogy azok az ál-
lampolgárok, akik nem élnek az adott 
ország területén és közvetlenül nem érin-
ti őket a választás eredménye, részt ve-
hetnek-e a választásokon. Vannak olyan 
megközelítések, melyek szerint a szava-
zati jogot megalapozhatja a nemzethez 
tartozás is.56 Ahogy Szabó Marcel fogal-
maz:

Közép-Kelet-Európában azok az 
etnikai csoportok, amelyek Jugo-
szlávia és a Szovjetunió szétesése, 
továbbá egyéb államutódlási helyze-
tek következtében elvesztették több-
ségi nemzetükkel az állampolgár-
sági köteléket, többségi nemzetük 

újra írt alkotmányos szabályainak 
eredményeképpen visszanyerték ál-
lampolgárságukat, és ez együtt járt 
a külföldi szavazati jog megszerzé-
sével is. Közép-Kelet-Európában ez 
a folyamat kevés hullámot verve, bé-
késen zajlott le, és az egyén egyfajta 
személyes igazságtételként élhette 
meg. Ezzel egy újabb fontos, eddig 
jogfosztott csoport vívta ki a külföldi 
szavazás jogát, hozzájárulva ezzel az 
európai jogfejlődéshez.57

Ugyanakkor ebben az összefüggésben 
felmerül a kérdés, hogy mennyire állja 
meg a helyét az az állítás, hogy ezek a 
csoportok „vívták ki” a külföldi szavazás 
jogát és nem egy felülről indítványozott 
politikai döntésről van szó? A diaszpóra 
politikák fejlődését történeti összefüggé-
sekben vizsgáló tanulmányok épp arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a diaszpóra 
közösségek felé irányuló kezdeményezé-
sek legnagyobb része az adott „kibocsáj-
tó” állam belpolitikai érdekeit és céljait 
vetíti ki a közösségekre.58 Ezzel szemben 
López-Guerra azzal érvel, hogy a kiván-
dorlókat nem illeti meg a szavazati jog, 
hiszen ők nem az adott ország jogrend-
szerében élnek, és a választások ered-
ményei sem érinti őket úgy, mint azo-
kat, akik az adott állam területén élnek. 
Vagyis az ő érvrendszerében a területi 
elvnek van nagyobb szerepe, annak elle-
nére is, hogy a szavazati jog gyakorlása 
ennél összetettebb kérdés.59 
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Összegzés 

A tanulmány a kettős állampolgárság és a 
területen kívüli állampolgárság, valamint 
a külső szavazati jog kérdésének elméleti 
összefüggéseit járja körül, a területi szu-
verenitás, az állam és az egyén között 
fennálló viszonyt helyezve a középpont-
ba. A többes állampolgárság jelenségét 
leginkább a migráció szempontjából ér-
telmezték a kutatók, azon belül is első-
sorban a bevándorlók és az új államuk 
közötti viszony összefüggésében. Ké-
sőbb, miután egyre inkább elterjedté vál-
tak a különböző diaszpóra intézmények, 
valamint a diaszpóra megszólítását és a 
velük való kapcsolatok fenntartását és 
megerősítését szolgáló politikai gyakor-
latok, a kibocsájtó állam szempontjából 
is egyre több kutatás vizsgálta a jelen-
séget. A többes állampolgárság gyakor-
lata egyszerre jelenti az állampolgárság 
fogalmának de-territorializálását, vala-
mint a kormányzottak közösségét jelentő 
démosz határok feletti átszervezését is. 
Egyszerre figyelhetjük meg, hogy válto-
zik az állampolgárság fogalmának jelen-
tése, és azt, ahogy a területi szuvereni-
tásról gondolkodunk, hiszen a területen 
kívüli állampolgárságnak nem feltétele 
az állam területén való tartózkodás. Eb-
ben az összefüggésben még érdekesebb 
az anyaország által nemzeti, kulturális 
alapon kínált anyaország-állampolgár-
ság, mely az egyén identitására alapozva 
ad állampolgárságot, így politikai tagsá-
got egy olyan közösségben, ahol az egyén 
nem él életvitelszerűen. A területen kívü-
li állampolgársággal járó külső szavazati jog 

lehetővé teszi az egyén számára, hogy 
úgy adja le szavazatát, hogy közvetlenül 
nem fogja viselni annak következménye-
it. Ezek a jelenségek az állampolgárság 
legfontosabb princípiumát, az egyenlő-
séget kérdőjelezik meg. E kérdésekben 
meghúzódó ellentétek feloldására több 
javaslat is született, melyek közül az 
egyik lényege, hogy a démoszt ne egyé-
nek, hanem döntések alapján határozzuk 
meg. Vagyis minden meghozandó dön-
tés esetében meg kell vizsgálni, kik jo-
gosultak döntést hozni, az alapján, hogy 
ki mennyire érintett a kérdés következ-
ményeiben. Olyan kérdésekben, amely 
az ország területén élők mindennapjait 
meghatározzák, ne dönthessenek azok az 
állampolgárok, akik nem élnek az állam 
területén.60 Bauböck ezzel kapcsolatban 
azt javasolja, hogy az érdek legyen a dé-
mosz meghatározója – elgondolása sze-
rint az állampolgárság az önmagát kor-
mányzó politikai közösségben való ér-
dekeltségalapú részvételt jelenthetné, és 
azokat illetnék politikai jogok, akiknek 
érdekei fűződnek a közösség jövőjéhez. 
Ennek alapján alkotja meg az érdekala-
pú állampolgárság, vagyis a stakeholer 
citizenship fogalmát, melynek gyakorla-
ti alkalmazása utópisztikusnak tűnhet, 
ugyanakkor feloldaná a démosz, a kor-
mányzottak, az államhatárok és közösség 
határainak területhez kötöttségében rejlő 
feszültségeket.61 

A többes állampolgárság és a külső 
szavazati jog értelmezése a 2010 utáni 
magyar nemzetpolitika és diaszpóra-sza-
bályozás szempontjából fontos. Magyar-
ország az állampolgársági törvény 2010-es 
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módosítása révén lehetővé teszi, hogy 
lakóhely nélkül, egyszerűsített honosítási 
folyamattal bárki megszerezze a magyar 
állampolgárságot, aki beszéli a nyelvet, 
felmenői magyar állampolgárok voltak és 
magyarnak vallja magát.62 A törvény nem 
korlátozódik a határon túli kisebbségek 
tagjaira, mint korábban a státusztörvény, 
hanem egyszerre szólítja meg a szomszé-
dos államokban élőket és a diaszpóra tag-
jait is. Magyarország diaszpóra politikája 
2010 előtt nem igazán volt aktív, ezek a 
közösségek nagyon kevés figyelmet kap-
tak a mindenkori magyar kormányoktól, 
ellenben a határon túli kisebbségi közös-
ségekkel, melyek a rendszerváltást köve-
tően fontos szerepet töltenek be a magyar 
nemzetpolitikában és külpolitikában is. 
A határon túli és diaszpórában élő közös-
ségek eltérő történelmi, politikai és társa-
dalmi jellegzetességekkel rendelkeznek, 
ebből fakadóan a magyar állam is elté-
rő politikákat alkalmaz velük szemben. 
Ugyanakkor a 2010 utáni állampolgársági 
törvény módosításával jogilag e két cso-
porthoz tartozó személyek egy kategóri-
ába kerültek: lakóhely nélküli magyar ál-
lampolgársággal rendelkező személyek, 
akik szavazhatnak levélben külföldről az 
országgyűlési választásokon. Ez a hely-
zet számos kérdést vet fel, többek között 
azt, hogy nem gyengíti-e az állampol-
gárság lehetősége a kisebbségi közössé-
gek helyzetét a terület szerinti államuk-
ban, vagy azt, hogy mennyire „jogos” a 
határontúliak bevonása a magyarországi 
politikai döntésekbe. A magyar diaszpó-
ra-politika 2010 utáni fejlődését vizsgálva 
azt látjuk, hogy egy felülről lefelé történő 

diaszporizálódás történik, melyben a 
cél a diaszpóra identitás megteremtése 
és a kapcsolatok kiépítése. Ugyanakkor, 
felmerül a kérdés, hogy akik felvették a 
magyar állampolgárságot, hogyan viszo-
nyulnak majd ehhez az újonnan kialakult 
helyzethez.63 

Mind a területen kívüli állampolgár-
ság, mind pedig a külső szavazati jog vi-
tatott kérdések és számos olyan, az aktu-
ális politikai és társadalmi viszonyokon 
túlmutató fejlődési irányt jeleznek előre, 
melyekre a társadalomtudományok még 
nem rendelkeznek adekvát válaszokkal. 
Ugyanakkor a gyakorlat alapján a közép-
európai régióról elmondható, hogy míg 
a magyar státusztörvénnyel szemben a 
kétezres évek elején Szlovákia, Románia 
és Szerbia is kifejezte nem tetszését, va-
lamint nemzetközi vitát, diskurzust ge-
nerált a kérdés, a magyar egyszerűsített 
honosítás 2010-es bevezetésével kapcso-
latban már csak Szlovákia volt az egyet-
len, aki kritikát fogalmazott meg és jogi 
lépéseket tett. 
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