
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Verebélyi Imre DSc. egyetemi tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganczer Mónika 

Állampolgárság a nemzetközi jogban – államutódlás esetén 

 

TÉZISEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: Dr. Lamm Vanda 

egyetemi tanár 

az MTA levelező tagja 

 

 

 

 

Győr 

2013 



2 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

I. A kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása      3 

II. A kutatás során alkalmazott kutatási módszerek      5 

III. A tudományos eredmények összefoglalása és a hasznosítás lehetőségei  6 

IV. A doktori értekezés témakörében készült publikációk jegyzéke   18 

  



3 

 

 

I. A kitűzött kutatási feladat rövid összefoglalása 

 

Az államiságtól függő állampolgárságra hatással van, ha egy terület felett megváltozik az 

állami szuverenitás. A terület feletti szuverenitás-változással járó államutódlás esetén az 

elődállam állampolgárságának elvesztése, és az új állampolgárság megszerzésének nehézségei 

vagy képtelensége számos kérdést vet fel, és valamennyi olyan tárgykör felmerül, melyet az 

államok a nemzetközi jog által szabályozni kívánnak az állampolgárság kapcsán: a 

hontalanság kiküszöbölése, a kettős állampolgárság elkerülése vagy rendezése, a gyermekek 

védelme, a nők, illetve a házastársak védelme, az állampolgársághoz való jog, az 

állampolgárságtól való önkényes megfosztás tilalma, valamint a diszkrimináció tilalma. A 

fenti problémák és a nemzetközi jog szabályozási területeinek vizsgálatát megelőzően néhány 

előkérdés elemzése elengedhetetlen.  

Elsőként az állampolgárság fogalmának tisztázása szükséges, melyhez a történeti 

háttér elemzése szolgál kiindulópontként. Az állampolgárság történeti előképeinek ismerete 

hozzájárul a napjainkban alkalmazható fogalmi elemek megértéséhez azáltal, hogy feltárja az 

állampolgárság előképeinek jellemzőit, a mai értelemben vett állampolgárság kialakulásának 

folyamatát és az állampolgárságra használt kifejezések eredetét. Az állampolgárság 

definiálása iránti igény mind a belső jogban, mind a nemzetközi jogban megfigyelhető, 

azonban az egyes meghatározások különböző alapokra helyezkednek. A kutatás ezért az 

állampolgárság belső jogi értelemben, valamint nemzetközi jogi értelemben használható 

fogalmának, és az állampolgárságra használatos kifejezések jelentésbeli különbségeinek 

elhatárolására is hivatott annak érdekében, hogy a nemzetközi jogi értelemben vett 

állampolgárság általánosan elfogadható fogalmi elemei megismerhetővé váljanak.  

 További előkérdésként vizsgálandó az állampolgárság kizárólagos belső joghatóságba 

tartozásának elfogadottsága és nemzetközi jogi szabályozásának szükségessége, mely körben 

elengedhetetlen a fenntartott joghatóság lényege, valamint a nemzetközi jog állampolgársági 

szabályozás behatárolásában betöltött szerepének elemzése. Emellett külön kérdésként 

vizsgálandó az állampolgárság kapcsán más államok egy sajátos eszköze: az állampolgárság 

el nem ismerésének lehetősége, ezen belül pedig elemzést igényel az effektivitás elvének jogi 

jellege, esetleges kötelező ereje. 

A kutatás fontos eleme az államutódlás állampolgárságra gyakorolt hatásának elméleti 

alapjainak feltárása. A doktori értekezés olyan mértékben elemzi az államutódlás alapvető 
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kérdéseit, amennyire az állampolgárságra gyakorolt hatás vizsgálata érdekében szükséges. Az 

államutódlás fogalmának és az államazonossághoz való viszonyának meghatározását 

követően sor kerül az államutódlás releváns eseteinek csoportokba rendezésére, és ennek 

keretében a cesszió tartalmának tisztázására. Az államutódlás által érintett személyek köre 

azon egyéneket öleli fel, akik valamely államutódlás által érintett állam állampolgárságát 

elveszítik vagy megszerzik. Az érintettek körénél vizsgálandó az adott területen élő lakosság 

(elődállami állampolgárok, külföldiek, hontalanok), valamint a területen kívül élő elődállami 

állampolgárok vagy más személyek csoportja. Ennek keretében sor kerül az érintettek 

meghatározására használt kritériumok vizsgálatára, valamint azok tartalmának és helyes 

alkalmazhatóságának értékelésére. Az állampolgárság megváltozását jellemző egyik 

sajátosság a megváltozás módja, mely kapcsán több elmélet alakult ki: az automatikus 

változás elmélete, az egyén akaratának nézete, valamint az állam belső jogának szemlélete. 

Az optálás jogának bővebb elemzése az egyén akaratának elmélete keretében végezhető el. 

Az elméletek szintetizálásának eredményeként a cél egy olyan elmélet kidolgozása, mely 

alkalmas a megváltozás módjának leírására. Az állampolgárság megváltozásának másik 

sajátosságaként a változás időpontja vizsgálandó. Eme elemzés célja, hogy az elődállam 

állampolgárságának elvesztését és az utódállam állampolgárságának megszerzését azok ideje 

tekintetében értékelje, és meghatározza a leginkább elfogadható megoldásokat. Ennek 

keretében elemzésre szorul az optálási nyilatkozat deklaratív vagy konstitutív jellege, illetve 

az állampolgárság megváltozására gyakorolt hatásának időpontja is. 

 Az államutódlás állampolgárságra gyakorolt hatása megfelelő belső jogi szabályozás 

hiányában számos problémához vezet. Az egyének számára így a nemzetközi jog nyújthat 

védelmet, bár a nemzetközi szabályozás korántsem mondható kielégítőnek az államutódlás 

állampolgársági kérdései tekintetében. A doktori értekezés elemzi a jelenleg hatályban lévő, 

releváns nemzetközi emberi jogi és állampolgársági tárgyú dokumentumokat, valamint a 

jövőbeli nemzetközi szabályozás lehetőségeit. Ennek keretében vizsgálandó az emberi jogi 

dokumentumokban az állampolgársághoz való jog, az attól való önkényes megfosztás tilalma 

és a diszkrimináció tilalma. Külön említést érdemel az állampolgársághoz való jog, valamint a 

megfosztás esetében az önkényesség tartalmának meghatározása. A jelentős állampolgársági 

tárgyú dokumentumokban valamennyi olyan rendelkezés elemzésre szorul, melyek a fent 

említett, államutódlás által eredményezett állampolgársági problémákra megoldásként 

szolgálhatnak. A jövőbeli szabályozás lehetőségeinek feltárásához elengedhetetlen vizsgálni 

az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Jogi Bizottsága által készített univerzális 

szerződéstervezetet – a természetes személyek állampolgárságáról államutódlás esetén –, 
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valamint az Európa Tanács égisze alatt kötött és már hatályba lépett, az államutódlás esetén 

bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló regionális egyezményt. 

 A kutatás esettanulmányokat is tartalmaz abból a célból, hogy rávilágítson az elméleti 

részben említett problémák gyakorlati megjelenésére, és ezáltal a nemzetközi jogi szabályok 

megalkotásának szükségességére. Ennek keretében elemzésre kerülnek hazánk első és 

második világháborút követő területváltozásai, a német egyesülés, a balti államok 

elszakadása, Csehszlovákia szétválása, valamint Jugoszlávia felbomlása. Utóbbi eset jogilag 

ugyan három szakaszra – a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság szétválására, 

Montenegró Szerbia és Montenegróból való kiválására, és Koszovó Szerbiától való 

elszakadására – osztható, de történelmi, földrajzi, valamint az állampolgárság 

szabályozásában fellelhető összefüggésük az egy helyen való tárgyalásukat indokolja. A 

kiválasztást hazánk esetében érintettségünk, és az eseményeknek a magyar állampolgárság 

napjainkban történő alakulásában is érezhető hatása indokolja, a további esetek kiválasztását 

pedig az 1990-es éveket követő főbb európai államutódlási esetek elemzésének célja adja. 

 

 

II. A kutatás során alkalmazott kutatási módszerek 

 

A kutatás céljából és tárgyából következően a doktori értekezés elkészítése során alkalmazott 

módszerek lényegében megegyeznek a jogtudományi kutatás keretében alkalmazott 

hagyományos módszerekkel. Ez a munka valamennyi fázisáról elmondható, ideértve 

különösen az anyaggyűjtést, a rendszerezést, az érdemi feldolgozást és a konklúziók 

levonását. A doktori értekezés így elsősorban a szakirodalmi források szintézisével és 

továbbgondolásával, az állami gyakorlat megismerésével és elemzésével, valamint 

nemzetközi dokumentumok és belső jogi jogszabályok kritikai értékelésével készült. 

Módszertani szempontból azonban szükséges megemlíteni, hogy – az értekezés megfelelő 

pontjain – kiegészítő jelleggel alkalmazásra került a történeti módszer és az összehasonlító 

módszer is.  

 A doktori értekezés egyaránt feldolgozza a témában releváns régebbi és kortárs hazai 

szakirodalmat, emellett angol, francia és német nyelvű forrásokra épül. A szakirodalmi 

feldolgozás során a elsődleges források használata, valamint a több nyelven is fellelhető 

művek esetén az adott szerző anyanyelvén született publikációk alapul vétele volt az 

elsődleges cél. Utóbbi alól kivételt csak a magyar nyelven is megjelent források jelentenek. A 

szakirodalom gyűjtése 2006 óta hazai és külföldi könyvtárakban, valamint a nyomtatott 
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források esetében az online szakirodalmi adatbázisokban történt. A külföldi könyvtári 

kutatómunka kétszer egy hetes tanulmányutakon valósult meg a londoni British Library-ben, 

valamint a University of London Institute of Advanced Legal Studies könyvtárában. A kutatás 

elmélyítésére részképzés keretében is sor került a Közép-európai Egyetemen. 

 

 

III. A tudományos eredmények összefoglalása és a hasznosítás lehetőségei 

 

Az állampolgárság történeti formáinak ismeretében elmondható, hogy az állampolgárság 

előképei elsősorban a belső jogban és a jogelmélet területén nyertek megfogalmazást, a 

nemzetközi jogászok, illetve a tételes nemzetközi jog általi definiálásra csak a későbbiekben 

került sor. 

Az ókorban a leszármazás elve alapján létrejövő polgárság alapvetően nem az 

entitáshoz tartozást fejezte ki, hanem elsősorban jogi státuszt, a teljes jogú szabad egyének 

körét jelentette, és a mai értelemben vett államban való tagságot juttatta kifejezésre. Elvétve 

ugyan, de a mai értelemben vett állampolgárság tartalma is megjelent az „országból való”, és 

az „ország fiai” kifejezések által, vagy az egyénekre az entitás joghatósága, védelme alatt 

állóként utalással, ám erre elsősorban a teljes jogú polgárok vonatkozásában került sor. 

A középkorban a polgárság fogalmát felváltotta az alattvaló kifejezés, amely immár 

nem az államban való tagságra, hanem az uralkodónak való alárendeltségre utalt. Az alattvaló 

szűkebb értelemben vett fogalma kizárólag a politikai jogokkal rendelkezők csoportját 

foglalta magában. Az ily módon felfogott alattvalói státusz elsősorban területi elven 

keletkezett, ugyanis a földesurak esetében a földtulajdonon alapult, a városi polgároknál pedig 

az ingatlan elhelyezkedéséhez kötődött. A városi polgári státusz összefonódott a politikai 

jogok gyakorlásával, amely a mai citizenship, citoyenneté stb. kifejezések felé mutat. Az 

alattvaló szó tágabb értelemben a hazafi kifejezéssel szinonimaként volt használatos. A 

hazafiság keletkezésének szabályozása ritkán valósult meg, azonban megfigyelhető, hogy a 

római jogi gyökereken nyugvó államok a jus sanguinis elvét alkalmazták, Anglia common law 

rendszerében ezzel szemben a jus soli elve érvényesült, amely a mai napig megfigyelhető az 

államok gyakorlatában.  

 A polgári forradalmak idején, az államhoz tartozás meghatározásánál a 

népszuverenitás elvében visszaköszönni látszik az egyén államban való tagságát hangsúlyozó 

ókori szemlélet. Kijelenthető, hogy a mai értelemben vett – jogokat és kötelezettségeket 

egyaránt magában foglaló – állampolgárság a polgári forradalmak következtében született 



7 

 

meg, melyek közül kiemelendő a francia forradalom hatása. A forradalmakat követően, a 

politikai jogoknak a vagyoni és műveltségi cenzussal való korlátozása egyfajta átmenetet 

képezett a középkorban megvalósuló politikai jogok, és a modernkori általános, egyenlő és 

titkos választójog között. 

 Az államok belső jogi sokszínűsége következtében az állampolgárság fogalmának 

számos megjelenési formája létezik, az állampolgárság jellegzetes fogalmi elemei azonban 

megállapíthatók. Az állampolgárság nemzetközi jogi értelemben vett fogalma kapcsán a 

létező meghatározások kevésbé különbözőek, ám ezek egységesítése és helyesbítése 

úgyszintén elengedhetetlen. 

 A keletkezése és megszűnése tekintetében az állampolgárság jogi kapcsolatként írható 

le, azonban a jogi kapcsolaton túl az egyén és az állam között személyes kapcsolat húzódik 

meg, amely az állampolgári hűségben is testet ölt. Habár az egyén és az állam megfelelő 

kapcsolatának elve a nemzetközi jogban fogalmazódott meg, a megfelelő kapcsolat hiánya 

gyakran párosul azzal, hogy az állampolgári jogok és kötelezettségek nem válnak teljessé, 

melyet kizárólag a hasonlóan meghatározott feltételek eredményeznek. Az egyén az 

állampolgárrá válással az állam szuverenitása alá kerül. Az állampolgár mindenekelőtt az 

állam személyi szuverenitása alatt állónak tekintendő, jóllehet általában az állam területén 

tartózkodik, így az állam területi szuverenitása is gyakran kiterjed rá. Mindezt igazolja, 

egyrészt, hogy az állam joghatósága az állampolgár felett külföldön is fennáll, másrészt, hogy 

az állam területén belül az állampolgárok és a külföldiek a személyi szuverenitással 

különböztethetők meg. 

Az állampolgári jogok és kötelezettségek kitöltik tartalommal az állampolgárságot, de 

nem érintik annak létét, hiányuk ugyanis nem eredményezi az állampolgárság megszűnését. 

Az állampolgári jogok és kötelezettségek nem következnek automatikusan az 

állampolgárságból. Az állampolgárság feltétele az állampolgári jogoknak és 

kötelezettségeknek, azok keletkezése az állam akaratának megfelelően, általában alkotmányi 

szintű jogszabállyal valósul meg. A jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez az 

állampolgárságon túl jogszabály rendelkezhet további feltételekről. Az állampolgárság a belső 

jogban egyaránt tekinthető státusznak és jogviszonynak, míg a nemzetközi jog szemszögéből 

egyértelműen jogviszonynak tekintendő, mivel a nemzetközi jogban az állam 

állampolgárságból eredő, nemzetközi színtéren megjelenő jogai és kötelezettségei 

hangsúlyosabbá válnak. Az állampolgárság tagságként való felfogása azonban mind a belső 

jog, mind a nemzetközi jog nézőpontjából helytelen, mivel az elsősorban a politikai 

közösségben való tagságra utal, és az e kategóriába tartozó személyek köre minden bizonnyal 



8 

 

kisebb, mint az állampolgárok csoportja. Az állampolgárság a belső jogban többnyire, a 

nemzetközi jogban pedig egyértelműen közjogi jellegűnek tekinthető, amely azonban gyakran 

kihat az egyén magánjogi jogaira és kötelezettségeire is. 

Az állampolgárság mind belső jogi, mind nemzetközi jogi természetű, azonban a 

fogalom lényegi elemei tekintetében a hangsúlyos elemek különbözőek. Míg a belső jogban 

az államhoz tartozás mellett fontos szerepet játszanak az állampolgárságból fakadó 

állampolgári jogok és kötelezettségek, addig a nemzetközi jogban a hangsúly az egyének 

államhoz tartozására, az egyének állami hovatartozásának eldöntésére esik, függetlenül az 

állampolgári jogok és kötelezettségek meglététől. A fogalom belső jogi és nemzetközi jogi 

jellegének elválasztása ismeretében az állampolgárságra használt kifejezések pontosítása is 

elvégezhető. A nationality és a citizenship dichotómiáját ismerő nyelvekben a belső jogban a 

citizenship megfelelői, a nemzetközi jogban pedig a nationality megfelelői használandók. A 

német nyelvben a citizenship megfelelője a Staatsbürgerschaft, míg a nationalityvel a 

Staatsangehörigkeit azonosítható. A francia nationalité, valamint a citoyenneté mellett egy 

harmadik kifejezés, a ressortissant is megemlíthető, amely az államhoz tartozás tekintetében a 

joghatóságot hangsúlyozza, és ezáltal a nationalité-nél olykor szélesebb értelmet nyer. A 

ressortissanthoz hasonló az olasz nyelvben az appartenenza, amely a nazionalità és a 

cittadinanza kettőssége mellett jelenik meg. A magyar állampolgárság kifejezés – 

etimológiáját tekintve – a citizenship és megfelelői körébe sorolható, mely csoportba a szó 

eredetét mutató Staatsbürgerschaft is tartozik. A magyar nyelvben azonban nem található más 

kifejezés az állampolgárság megjelölésére, így jobb híján az állampolgárság szó szolgál a 

nemzetközi jogi fogalom leírásaként is.  

Mindezek alapján egy-egy általánosan elfogadható belső jogi, illetve nemzetközi jogi 

állampolgárság-fogalom az alábbiak szerint határozható meg. A belső jog értelmében az 

állampolgárság (citizenship) az egyén és az állam között jogi és személyi kapcsolat alapján 

fennálló közjogi státusz vagy jogviszony, amely alapfeltétele az állampolgári jogok és 

kötelezettségek keletkezésének. A nemzetközi jog értelmében az állampolgárság (nationality) 

az egyén és az állam között jogi kapcsolat alapján fennálló közjogi jogviszony, amely az 

egyén államhoz tartozását fejezi ki. 

Az állampolgárság szabályozásának belső joghatóságba tartozása nem zárja ki azt, 

hogy a nemzetközi jog korlátokat állítson fel annak bizonyos keretek közé szorítása 

érdekében. Egy domaine réservé-be tartozó kérdés nemzetközi jog általi korlátozása azonban 

minden esetben az adott állam szuverenitásából eredő diszkrecionális jogának gyakorlásától 

függ, amely a nemzetközi kötelezettség-vállalásra irányuló akaratában nyilvánul meg. Az 
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emberi jogok domaine réservé alóli kikerülése további hatást gyakorol az állampolgárság 

szabályozására az állampolgársághoz való jog, az állampolgárságtól való önkényes 

megfosztás tilalmának és a diszkrimináció tilalmának emberi jogként való megfogalmazása 

által. 

 Az állampolgárság belső jogi szabályozását az adott állam által kötött nemzetközi 

szerződések, a nemzetközi szokásjog, az általános jogelvek és más jogforrások határolják be, 

amelyek be nem tartása esetén a nemzetközi kötelezettségek megsértésére vonatkozó 

általános szabályok alkalmazandók. Az állampolgárság más államok általi elismerési 

kötelezettsége a valóságban nem jelenti az elismerés kinyilvánításának kötelezettségét. 

Ehelyett az állampolgárság elismerésének vélelméről beszélhetünk, mely az államelismeréssel 

keletkezik. Elhatárolandó ettől az a helyzet, amikor az állampolgárság el nem ismerése az 

államiság el nem ismeréséből fakad. Más államok számára az állampolgárság el nem 

ismerésének joga abban az esetben szolgál eszközül, ha az adott állampolgárság nem felel 

meg az államra kötelező nemzetközi jogforrásoknak. Az el nem ismerés oka lehet egy 

nemzetközi kötelezettségbe ütköző jogszabály egésze vagy része, illetve az állam egyedi 

ügyben hozott konkrét aktusa.  

Az effektivitás elvének külön elemzésére a kiterjedt viták adnak okot. Az egy 

állampolgársággal rendelkező egyén diplomáciai védelmére vonatkozó effektivitás elvéről, 

mely a Nottebohm ügyben nyert megfogalmazást, jelenleg is folyik a tudományos diskurzus. 

A releváns szabály tartalma szerint nem effektív állampolgárságon alapuló diplomáciai 

védelem nyújtásának igénye esetén a másik államnak joga keletkezik az érintett 

állampolgárság el nem ismerésre, melynek célja, hogy az adott állampolgárság nemzetközi 

színtéren ne fejthessen ki hatást. Megállapítható azonban, hogy e szabály vonatkozásában az 

ítélet meghozatalakor nem állt fenn az államok olyan általános gyakorlata, amely megalapozta 

volna annak nemzetközi szokásjogi jellegét, így valószínűsíthető, hogy a bíróság az elvre 

hivatkozással, azonban mögöttes elvek (az állampolgárság tisztességtelen nyújtásának tilalma 

és a joggal való visszaélés tilalma) hatására hozta meg ítéletét. Az ítéletet követően az elv 

támogatása került előtérbe, majd később a kritizálása vált hangsúlyossá. Nagymértékben 

hozzájárult ehhez az a tény, hogy az elv meghatározása többnyire szubjektív kritériumokat 

tartalmaz, amelyek bizonytalansága könnyen vezethetne önkényes alkalmazáshoz. Emellett az 

állampolgári kapcsolatnak a modern világban történő átalakulása azt eredményezné, hogy az 

elv megszilárdulása számos egyén esetében kizárná a diplomáciai védelem lehetőségét. 

Mindezek és az állami gyakorlat fényében kijelenthető, hogy az egy állampolgársággal 
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rendelkező egyének diplomáciai védelme területén az effektivitás elve napjainkra sem vált a 

nemzetközi szokásjog részévé. 

Kettős állampolgárok esetében szokásjogként elfogadottnak látszik az a szabály, 

miszerint az állampolgárság szerinti állam nem nyújthat diplomáciai védelmet a másik 

állampolgárság szerinti állammal szemben. Fokozatos fejlesztésnek tűnik azonban a 

Nemzetközi Jogi Bizottság 2006. évi tervezetében szereplő kivétel, amely szerint a domináns 

állampolgársággal rendelkező állam bizonyítás esetén diplomáciai védelmet nyújthat. A 

szabály megszilárdulásával ez lehet az egyetlen olyan eset, amely az effektivitás elvét alapul 

véve más állam, állampolgársággal kapcsolatos el nem ismerési jogát eredményezheti. Erre 

abban az esetben kerülhet sor, ha a másik állam vitatja a dominanciát annak érdekében, hogy 

az állampolgárság ne válthasson ki nemzetközi joghatást. Ezáltal nem az állampolgárság el 

nem ismeréséről, hanem a dominancia el nem ismeréséről beszélhetünk, amely akár egy 

effektív állampolgárságra is vonatkozhat. Harmadik államok nézőpontjából a kettős 

állampolgárok diplomáciai védelme az effektivitás vonatkozásában párhuzamba állítható az 

egy állampolgársággal rendelkező egyén érdekében nyújtandó diplomáciai védelemmel. A 

korábbi állítás alapján így az el nem ismerés joga – hasonló okokból – e területen sem 

alakulhatott ki. 

Az állampolgárság megadása kapcsán megállapítható, hogy nem létezik olyan szabály 

a nemzetközi jogban, amely kötelezné az államokat effektív állampolgárság biztosítására. A 

nem effektív állampolgárság nyújtásakor más államok nem hivatkozhatnak a megfelelő 

kapcsolat hiányára az állampolgárság el nem ismerésekor, mivel az elv az állampolgárság 

nyújtása tekintetében sem tekinthető szokásjogi szabálynak. Ellenben államutódlás esetén 

körvonalazódni látszik az a szabályozási igény, miszerint – kisegítő elvként alkalmazva – 

megfelelő kapcsolat esetén az utódállamnak pozitív kötelezettsége keletkezzen az 

állampolgárság megadására. 

 Az államutódlás kapcsán megállapítható, hogy az államazonosság nem zárja ki, hogy 

államutódlásról beszéljünk, mivel az államutódlást követően is fennmaradó államazonos 

államok minden esetben elődállamnak vagy utódállamnak tekintendők. Az államutódlási 

esetek meghatározására az állampolgárságra gyakorolt hatásuk alapján került sor, melynek 

következtében az alábbi csoportok különíthetők el: egyesülés, beolvadás, szétválás, 

elszakadás, területátadás. A gyarmati sorból függetlenné válást az állampolgársági 

kérdésekben nem szükséges külön kategóriaként kezelni, és így az elszakadás csoportjába 

sorolható, ahogyan a függetlenné válás és a kiválás is. A cesszió a területátadás alá sorolható, 

és az államterület egy részének az érintett államok akaratával történő átadását jelenti, mely 
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eset állami akarattal, de nem feltétlenül nemzetközi szerződéssel megy végbe. Egyes 

államutódlási esetek a jogellenességük miatt a más tárgykörök szabályozása során nem 

tekinthetők államutódlási tényállásnak. Ezzel szemben az állampolgárságot szabályozó 

rendelkezések – szűk körben ugyan – de ezekben az esetekben is alkalmazhatóvá válnak.

 A doktori értekezésben felvázolt elméleti megállapítások, gyakorlati tapasztalatok és a 

jelenleg hatályos nemzetközi jogi szabályozás fényében az alábbi megállapítások, valamint 

szabályozási javaslatok tehetők: 

 Az államutódlás esetén az állampolgárság megváltozásának módjával kapcsolatban, a 

meglévő elméletek és a gyakorlat ismeretében egy közvetítő elmélet alkotható, az államok 

akaratának elmélete, mely valójában mindhárom nézet – az állampolgárság automatikus 

változásának elmélete, az egyén akaratának elmélete, és az állam belső jogának elmélete – 

mögött meghúzódik. Az állampolgárság automatikus változása nem szilárdult meg szokásjogi 

szabályként, így az a gyakorlatban abban az esetben valósulhat meg, ha azt előírja az érintett 

államra vonatkozó nemzetközi szerződés, vagy biztosítja az állam belső jogszabályában. Az 

egyén akarata általánosságban nem veendő figyelembe, vagyis bizonyos személyi körnek 

szükséges a kérelem hiányában nyújtott állampolgárság-szerzés. Az optáláshoz való jog 

biztosítására nem kötelezi szokásjog vagy átfogó univerzális nemzetközi szerződés az 

államokat, de annak biztosítása az érintett államok és egyének érdeke egyaránt, hogy az 

államhoz kötődő egyének megszerezhessék állampolgárságát. Az állampolgárság 

szabályozása államutódlás esetén is alapvetően a belső jogban valósul meg, melyet az állam 

nemzetközi kötelezettségek vállalásával határolhat be. A belső jogi szabályozás azonban 

számos esetben nem megfelelő, így a nemzetközi szerződések szerepének fontossága 

vitathatatlan eme kérdésben, melyet a gyakorlati példák is jól mutatnak. A leghatékonyabb 

megoldást az érintett államok államutódlást szabályozó szerződései nyújthatják, ezek 

hiányában és ezek mellett azonban az egyének védelmét az emberi jogi dokumentumok, az 

állampolgársági tárgyú szerződések és az állampolgárságot kifejezetten államutódlás esetén 

szabályozó szerződések szolgálhatják. 

Az állampolgárság megváltozásának időpontjára több megoldás és elképzelés létezik. 

Ennek ellenére megállapítható, hogy az egyén érdekében kívánatos, hogy mind az elődállam 

állampolgárságának elvesztése, mind az utódállam állampolgárságának megszerzése a 

szuverenitás megváltozásával egy időben történjen. Amennyiben ez nem megvalósítható, az 

államutódlást követő, ehhez hasonlóan összehangolt állampolgárság-változás szintén 

megfelelő megoldás. Kisegítő megoldásként elfogadható lehet az utódállam állampolgárság-

szerzésének visszaható hatálya arra az időpontra, amikor az elődállam állampolgárságának 
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elvesztése megtörtént. Mindez nem jelenti azt, hogy a visszaható hatály alkalmazása 

általánosan elfogadható lenne. A visszaható hatály egy esetben igazolható: amikor a 

hontalanság kiküszöbölését szolgálja. Az optáláshoz való jognál a visszaható hatály nem 

célszerű, mivel – az optálás egyes fajaitól függően – az új állampolgárság megszerzésével 

vagy a korábbi állampolgárság fennmaradásával az egyén hontalansága elkerülhető. Az 

optáláshoz való jog kapcsán megállapítható, hogy az opció gyakorlása nem jelenti egyben az 

állampolgárság megváltozását, az ugyanis csupán igénylése az állampolgárságnak vagy 

megváltoztatásának államutódlás esetén. Az állampolgárság kétoldalú jogviszony volta miatt 

szükségszerű az állam akaratának megnyilvánulása is. Az állampolgárság megváltozását így 

az állam elfogadását jelentő – optálási nyilatkozatot követő – hatósági aktus keletkezteti. Az 

optálás azon esetében, amikor területátadás vagy elszakadás során az egyénnek lehetősége 

nyílik a korábbi állampolgárságának visszaszerzésére, a leginkább elfogadható megoldás, ha 

az az államutódlás időpontjában megszerzi az utódállam állampolgárságát, és optálás esetén 

visszaszerzi az elődállam állampolgárságát abban az időpontban, amikor az elődállam 

elfogadó aktusa megtörténik. Az optálás másik esete kvázi honosításnak is minősíthető, 

melynek célja az utódállam vagy harmadik állam állampolgárságának megszerzése. Ebben az 

esetben az utódállam állampolgárságának az állam elfogadó aktusának időpontjában 

szükséges keletkeznie. 

Az államutódlásnál meg kell határozni, melyek azok a személyek, akik az 

államutódlás során érintettnek számítanak, vagyis az elődállam állampolgárságát elveszítik 

vagy jogosultak valamely utódállam állampolgárságára. Erről a hatályos dokumentumok 

közül kizárólag regionális dokumentumok – az állampolgárságról szóló montevideói 

egyezmény, az állampolgárságról szóló európai egyezmény, valamint az államutódlás esetén 

bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló egyezmény – rendelkeznek. Nézetem szerint az 

érintettek köre az egyes államutódlási esetekben – sajátos jellegük miatt – külön határozandó 

meg. Egyesülésnél és beolvadásnál az elődállam állampolgársága mint önálló kritérium 

alkalmazása célravezető. Az elődállam megszűnése miatt ugyanis a külföldön élő elődállami 

állampolgárok állampolgársága is megszűnik, és a területhez kötődést kifejező további 

kritérium alkalmazása esetén hontalanná válhatnak. Eme személyeknél az államutódlást 

követően fennálló egyetlen utódállam kötelezhető a hontalanság kiküszöbölésére, ám ha eme 

egyének rendelkeznek másik állampolgársággal, az utódállam mentesülhet az állampolgárság 

megadásának kötelezettsége alól. Szétválásnál is az elődállam valamennyi állampolgára 

elveszíti állampolgárságát, de az elődállam állampolgárságának kritériuma nem alkalmazható 

önállóan, mivel szükséges eldönteni az egyének hovatartozását – valamilyen területi 
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kapcsolatot kifejező feltétel mentén – az utódállamok között. A külföldön élő elődállami 

állampolgárok esetében éppen ezért nehezen kötelezhető az utódállamok valamelyike az 

állampolgárság megadására, és azok könnyen egymásra háríthatják eme kötelezettséget. 

Elszakadásnál és területátadásnál fennmarad az elődállam, így az elődállami állampolgárság 

mellett szükséges az érintett területhez kötődés megjelenítése az érintettek körére alkalmazott 

kritériumban. A külföldön élő elődállami állampolgároknak elsősorban az nyújthat hatékony 

védelmet, ha az elődállam nem foszthatja meg őket állampolgárságuktól. Szétválásnál, 

elszakadásnál és területátadásnál a területi kapcsolatot kifejező kritériumnak minél szélesebb 

kört kell felölelnie, melyek megfelelő felsorolását az elmélet és a gyakorlat adhatja meg. 

Ennek megfelelően a területhez kötődőnek szükséges tekinteni azt a személyt, aki a területen 

tartózkodási hellyel rendelkezik, akinek utolsó tartózkodási helye a területen volt, aki a 

területen született, akinek jogi köteléke áll fenn az érintett területtel, akinek szülei a területhez 

kötődnek tartózkodási hellyel vagy ott születéssel, vagy akinek más megfelelő kapcsolata áll 

fenn az adott állammal. Ezen kívül a külföldön élő elődállami állampolgároknál kisegítő 

kritérium lehet a korábban megszűnt elődállami állampolgárság, a nemzetiséghez tartozás, a 

területen tartózkodási hely létesítése, valamint megfelelően igazolható a kérelem előírása. 

Engedményként jelenhet meg továbbá a külföldi tanulás, külföldi ideiglenes tartózkodás vagy 

jogszerű tartózkodás kivételként való szerepeltetése. Az érintettek körét meghatározó 

valamennyi kritériumnál fontos, hogy egyértelműek legyenek, és lehetőség szerint értelmező 

rendelkezéseket társítsanak hozzájuk. Ezáltal elkerülhetőek az értelmezési különbségek és az 

államok széles, és olykor diszkriminatív célokat szolgáló mérlegelési lehetősége. 

Az elődállam számára kötelezettséget kizárólag elszakadásnál és területátadásnál lehet 

előírni, lévén a többi esetnél az elődállam megszűnik az államutódlás következtében. Az 

egyik lehetséges megoldás, ha az elődállam állampolgárságának elvesztése az utódállam 

állampolgárságának megszerzéséhez kapcsolódik, úgy, hogy az elvesztés időben nem előzi 

meg a megszerzést. A másik lehetséges megoldás, ha a területi kapcsolatot kifejező 

kritériumok akként kerülnek alkalmazásra, hogy az elődállam nem foszthatja meg 

állampolgárságát a saját területéhez kötődő egyénektől, és az utódállamot kötelezettség terheli 

a területéhez kötődők állampolgárrá tételére. Ez azonban azt eredményezi, hogy bizonyos 

személyek esetleg minkét állam feltételeinek megfelelhetnek. Esetükben a területi kapcsolat 

erősségének objektív alapú, előre meghatározott elvek mentén történő összehasonlítása, vagy 

számukra optálási jog biztosítása szükséges. Az első megoldás hatékonyabban biztosítja a 

kettős állampolgárság és a hontalanság kiküszöbölését, ám az elődállam állampolgárságát az 

utódállam állampolgárságától teszi függővé, és így háttérbe szorítja annak döntési 
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szabadságát. Az elődállam és az utódállam által kötött nemzetközi szerződésben azonban 

közösen meghatározhatják az alkalmazandó kritériumokat, ezáltal közös döntést hozva az 

egyének állampolgárságának alakulásáról. A második megoldás az államok mérlegelésének 

nagyobb teret enged, és kevésbé biztosítja a kettős állampolgárság és a hontalanság 

elkerülését, mely az utóbbiakat előíró kiegészítő kötelezettségek beiktatásával orvosolható. A 

második megoldás továbbá figyelmen kívül hagyja a külföldön élő elődállami 

állampolgárokat, akiknél ezért a hontalanság elkerülése érdekében szükséges annak előírása, 

hogy az elődállam ne vonhassa meg állampolgárságukat, amennyiben nem rendelkeznek 

másik állampolgársággal. 

A területen élő, nem az államutódlás következtében hontalan státuszt szerző egyének, 

valamint a külföldiek állampolgársághoz juttatása nem célja az államutódlás állampolgársági 

szabályozásnak. Üdvözölendő, ha az állam egyúttal rendezi helyzetüket és állampolgársághoz 

juttatja eme személyek körét, azonban erre nem kötelezhető. Esetükben elengedhetetlen, hogy 

a területen való tartózkodásuk regisztrálásának folytonossága megvalósuljon annak 

érdekében, hogy a honosításukhoz megkövetelt tartózkodási idő ne induljon újra az 

államutódlást követően. 

A gyermeket számos emberi jogi dokumentum és állampolgársági tárgyú szerződés 

védi. Az állampolgársághoz való jog, illetve a diszkrimináció tilalma több okmányban 

kifejezetten a gyermek vonatkozásában szerepel. Emellett az állampolgársági tárgyú 

egyezményekben – mint például állampolgársági törvények kollíziójának egyes kérdéseiről 

szóló 1930. évi hágai egyezményben, a hontalanság egy bizonyos esetéről szóló, szintén 

1930. évi jegyzőkönyvben, az 1961. évi hontalanság csökkentéséről szóló egyezményben, az 

állampolgárságról szóló európai egyezményben – számos olyan rendelkezés található, 

amelyek alkalmazhatók államutódlás esetén. Kifejezetten államutódlás esetére csak az 

államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezik a 

gyermekek védelméről, mely szabályt a Nemzetközi Jogi Bizottság tervezete szinte azonos 

módon tartalmazza. Az érintett állam az egyezmény értelmében köteles megadni az 

állampolgárságot születésekor annak a gyermeknek, aki az államutódlást követően a területén 

született, és a szülője az államutódlás időpontjában a jogelőd állam állampolgárságával 

rendelkezett, ha különben hontalanná válna. E rendelkezés visszalépés a többi 

állampolgársági tárgyú egyezményhez képest, mivel nem csak az állam területén születést 

követeli meg, hanem azt is, hogy a szülő állampolgára legyen az elődállamnak az 

államutódlás időpontjában. Emellett elmondható, hogy az állampolgársághoz való jogon kívül 

nem találunk olyan rendelkezést a nemzetközi dokumentumokban, amely az államutódlás 
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előtt született gyermekeket külön védené a hontalanságtól. A gyermekek védelmét 

hatékonyan mozdítaná elő, ha az elődállam vagy az utódállam állampolgársági kritériumának 

megfelelő egyének leszármazóit is megilletné az állampolgárság. A leszármazás mint 

kritérium önmagában, további feltétel és időbeli megkötés nélkül való alkalmazása védelmet 

nyújtana mind az államutódlás előtt, mind az államutódlást követően születő gyermekeknek. 

Alkalmazásához az egyik szülő elegendő lenne, és ha a szülők más-más előd- vagy utódállam 

kritériumának felelnének meg, közös nyilatkozattal dönthetnének a gyermek 

állampolgárságáról. A gyermekeket továbbá szükséges védeni ismeretlen, ismeretlen 

állampolgárságú vagy hontalan szülők esetén a hontalanná válástól a területen születés mint 

végső kritérium alkalmazásával. Ezáltal biztosítható, hogy a gyermekek abban az esetben sem 

„örököljék” meg a hontalanságot, ha szüleik az államutódlás következtében hontalanná 

válnak. 

A nők különös védelme nincsen kifejezetten szabályozva államutódlás tekintetében. 

Ha a nő saját államának joga alapján elveszíti állampolgárságát a külföldivel való 

házasságkötés miatt, és férjének állampolgársága megváltozik az államutódlás következtében, 

ám azt a nő nem tudja megszerezni, kizárólag az emberi jogi dokumentumok diszkrimináció 

tilalmára vonatkozó rendelkezéseit, illetve az állampolgársági tárgyú szerződések nőkre 

vonatkozó szabályait lehet segítségül hívni. A dokumentumokban általános az a szabály, hogy 

ha a nő állampolgárságát elveszíti a külföldivel kötött házasság miatt, vagy férjének 

állampolgársága megváltozik a házasság alatt, az állampolgársága elvesztésére csak akkor 

kerüljön sor, ha már megszerezte az új állampolgárságát. Államutódlás során emellett 

kívánatos a házastársak helyzetének szabályozása mindkét nemre vonatkozóan. A megfelelő 

védelemhez azon egyéneknek szükséges az állampolgárság nyújtása vagy megszerzésének 

megkönnyítése, akiknek – nemekre történő utalás nélkül – házastársa megfelel az utódállam 

állampolgársága megszerzéséhez vagy az elődállam állampolgársága megtartásához 

szükséges követelményeknek. Ezzel mind az államutódlás előtt, mind az államutódlást 

követően kötött házasságok alapján védelem illeti a házastársakat. Mivel az államutódlást 

követően kötött házasságok inkább sorolandók egy sajátos könnyített honosítási eljárás alá, az 

előbbi kritériumhoz társítható az államutódlás időpontja, mely így az államutódlás időpontja 

előtt kötött házasságokat veheti alapul. 

Az optáláshoz való jogról kevés hatályos dokumentum tartalmaz szabályokat – ilyen 

például az állampolgárságról szóló montevideói egyezmény, az állampolgárságról szóló 

európai egyezmény, az Európa Tanács kettős állampolgárságot rendező egyezménye. Az 

európai régióban létrejött államutódlásra vonatkozó egyezmény nem fogalmazza meg 
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konkrétan az optáláshoz való jog lehetővé tételének kötelezettségét, csupán azt, hogy az 

állampolgárságot kifejezett akarattal megszerezni kívánó egyéntől ne lehessen visszautasítani 

azt azon az alapon, hogy jogosult egy másik, az államutódlásban érintett állam 

állampolgárságának megszerzésére. A Nemzetközi Jogi Bizottság tervezete részletesen 

szabályozza az optáláshoz való jog nyújtásának kötelezettségét, amely esetleges hatályba 

lépése esetén megfelelő szabályozásnak bizonyulhat. Meg kell azonban említeni, hogy az 

állampolgársági tárgyú egyezményeknek az állampolgárságról való lemondásra vonatkozó 

szabályai védelmet nyújthatnak az egyén számára, ha nincsen optáláshoz való joga, azonban 

ennek ellenére másik utódállam állampolgárságát szeretné megkapni, vagy az elődállam 

állampolgárságát szeretné visszaszerezni. Az optálást szétválás, elszakadás és területátadás 

során lenne szükséges biztosítani, annak érdekében, hogy az egyének azon állam 

állampolgárai legyenek, melyhez valóban kötődnek. Szétválás és elszakadás során olyan 

személyeknek szükséges biztosítani az optáláshoz való jogot, akik a területhez kötődés 

kritériumainak valamelyikével mindkét államhoz kapcsolhatók. Területátadás esetén 

valamennyi államutódlással érintett személynek biztosítandó az elődállam 

állampolgárságának visszaszerzése. A családi egység és az egyén állampolgárságáról való 

rendelkezési jog viszonyáról az mondható el, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben, 

napjainkban a házastársak önálló nyilatkozata tűnik elfogadottnak. A gyermeknél azonban 

szükséges, hogy a szülők optálása a nagykorúságig kihasson, ám bizonyos életkor felett – ez a 

gyakorlatban általában tizennégy-tizenöt év – a gyermek hozzájárulása is feltétel lehet 

állampolgárság az optálással történő megváltoztatásához. 

Amennyiben az adott személy elveszíti az elődállam állampolgárságát, de nem tudja 

megszerezni az utódállamét, hivatkozhat az állampolgársághoz való jogára, azonban ez nem 

jelent elegendő védelmet számára, mivel az állampolgársághoz való jog többnyire általános 

megfogalmazást nyer a dokumentumokban, ezáltal az utódállamok egymásra háríthatják az 

állampolgárság megadásának kötelezettségét. Az utódállamban az állampolgárság 

megadásánál a diszkrimináció alkalmazása gyakran vezet hontalansághoz. Az emberi jogi 

dokumentumok mellett az állampolgársági tárgyú nemzetközi szerződések is tartalmaznak 

rendelkezéseket hátrányos megkülönböztetés ellen kifejezetten az állampolgárság tekintetében 

is, továbbá az államutódlás esetén bekövetkező hontalanság elkerüléséről szóló egyezmény is 

előírja, hogy az államutódlással érintett személyek között az egyezmény alkalmazása során ne 

lehessen diszkriminatív módon különbséget tenni. A Nemzetközi Jogi Bizottság tervezete 

konkrétabban fogalmaz, amikor rögzíti, hogy az állampolgárság megszerzése, megtartása és 

az optáláshoz való jog gyakorlása során az államutódlással érintett személyek között nem 
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lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni. Véleményem szerint a nemzetközi jogi 

szabályozás szinte teljes körű a diszkrimináció tekintetében, azonban a legnagyobb problémát 

ez nem tudja maradéktalanul orvosolni, mivel az utódállamok gyakran burkoltan valósítják 

meg a diszkriminációt az állampolgárság megadásánál, mely emiatt sokszor nem támadható 

egyértelműen. A hontalanná váló személynek segítséget nyújthatnak az állampolgárságról 

szóló európai egyezménynek a nem állampolgárokra vonatkozó alapelvei. Az ilyen személy 

állampolgárság-szerzését hatékonyan segíthetik továbbá az államutódlás esetén bekövetkező 

hontalanság elkerüléséről szóló egyezmény tájékoztatási kötelezettségre, az eljárási 

garanciákra, a bizonyítási szabályokra, valamint a hontalanná váló személyek védelmére 

vonatkozó rendelkezései. Emellett a honosításra vonatkozó szabályok is segítséget 

nyújthatnak az érintett személy számára, amely azonban hosszú folyamat, így üdvözölendő, 

hogy az állampolgárságról szóló európai egyezményben tíz évben van maximálva a honosítást 

megelőzően megkövetelhető tartózkodás. Látható, hogy e rendelkezések ugyan segítséget 

nyújtanak az államutódlás során hontalanná váló személy számára, azonban a hontalan 

személynek az állampolgárság adását egy szabály sem mondja ki, a legerősebb utódállami 

kötelezettség is csak állampolgárság megszerzésének megkönnyítésére vonatkozik.  

A fentiek alapján elmondható, hogy a hontalanság csökkentése, megakadályozása a 

jelenlegi tételes nemzetközi jogi szabályozásban nem megfelelően megoldott. Egyrészt azért, 

mert az egyezmények általában csak az államok törekvését követelik meg a hontalanság 

kiküszöbölésére, ritkán kötelezik azokat az állampolgárság megadására, másrészt pedig, mivel 

az állampolgársági tárgyú egyezményeknek kevés állam részese, a nemzetek közösségének 

csekély részét érintik az említett rendelkezések. A kettős állampolgárság esetében a 

kiküszöbölés helyett a jogok és kötelezettségek rendezésére került át a hangsúly. 

Államutódlás során azonban problémát okozhat, ha a lakosság egésze vagy nagy része több 

állam állampolgárságára is jogosult, melynek elkerülése érdekében további szabályok 

megalkotása szükséges. A legnagyobb probléma ugyanis, hogy kevés az államutódlásra 

alkalmazható rendelkezés. Látható, hogy az emberi jogi dokumentumokban, valamint az 

állampolgársági tárgyú egyezményekben találhatók olyan szabályok, amelyek államutódlás 

esetén is védelmet nyújthatnak bizonyos személyeknek. Az államutódlás esetében viszont, 

amikor egy terület teljes lakossága kollektíven elveszíti állampolgárságát, és másik 

állampolgárságot kell szereznie, speciális szabályozás szükséges annak érdekében, hogy a 

tömeges hontalanná vagy kettős állampolgárrá válást ki lehessen küszöbölni. 

Az Európa Tanács égisze alatt létrejött egyezmény nagyban segítheti az egyéneket az 

államutódlás esetén fennálló, kiszolgáltatott helyzetükben, azonban e nemzetközi szerződés 
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jelenleg néhány államra kötelező. A Nemzetközi Jogi Bizottság tervezetének az egyes 

államutódlási esetekre bontott szabályrendszere, illetve az optáláshoz való jog rendezése a 

jövőbeli szabályozásban nagy előrelépést jelenthet. Szükséges azonban megjegyezni, hogy e 

két dokumentum sem hoz megoldást az államutódlás esetén kialakuló állampolgársági 

problémák valamennyi esetére, így a későbbiekben szükséges, az eddigi államutódlási 

tapasztalatok alapján a részletesebb rendelkezések kidolgozása. A nemzetközi közösségre 

következésképp még számos feladat vár az állampolgárság államutódlás esetére vonatkozó 

szabályozása terén, ám a legnagyobb kihívást talán az jelenti, hogy az államok felismerjék 

érdekeltségüket, és belássák, hogy a szabályozás elmulasztásából vagy hiányos voltából eredő 

későbbi problémák megoldása szintén rájuk vár. 

A kutatás témája a hazai szakirodalomban átfogóan mindezidáig nem került 

feldolgozásra, így a gyakorlatban, a külpolitikában és a tudományos közéletben egyaránt 

érdeklődésre tarthat számot. A kutatás egyes részeredményei magyar és idegen nyelvű 

tanulmányok formájában hazai és külföldi folyóiratokban, illetve tanulmánykötetekben 

kerültek publikálásra. A kutatás előrehaladása során hazai és külföldi konferenciákon, magyar 

és idegen nyelven egyaránt ismertetésre kerültek annak eredményei. A doktori értekezés 

átfogó elméleti és gyakorlati elemzést ad az állampolgárság, és különösen annak 

államutódláshoz kapcsolódó problémáinak feloldása terén, és ezáltal a nemzetközi jog hazai 

irodalmában igyekszik a hiányt pótolni. Az egyes nemzetközi dokumentumok 

rendelkezéseinek vizsgálata, az elméleti elemzések, valamint az esettanulmányokban 

előkerülő problémák alapul vételével, az értekezés de lege ferenda javaslatokat fogalmaz meg 

a jövőbeni megfelelőbb nemzetközi jogi rendelkezések megszületése érdekében. A magyar 

esettanulmány továbbá átfogó történeti hátteret nyújt az állampolgárságról szóló törvény 

legutóbbi módosítása, és annak nemzetközi hatásai megértéséhez.  
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