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A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény
(Szátv.) hatálybalépését követõen a román kormányfõ, Adrian Nãstase fel-
kérte a Velencei Bizottságot, hogy vizsgálja meg a törvény összeegyeztet-
hetõségét az európai normákkal, valamint a nemzetközi jog normáival és el-
veivel. Ugyanakkor Martonyi János magyar külügyminiszter is a Velencei
Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy végezze el a nemzeti kisebbsé-
gek és az állampolgárság szerinti állam határain kívül élõ személyek számá-
ra biztosított kedvezményes elbánásra vonatkozó európai jogalkotás össze-
hasonlító elemzését. A Velencei Bizottság a törvény vizsgálatánál figyelem-
be vette az európai kisebbségvédelmi gyakorlatot és a nemzetközi jogot. Az
elemzésnél a bizottság szakemberei két szempontot vizsgáltak. A hátrányos
megkülönböztetés tilalmának kérdésén túl kitértek annak megvizsgálására
is, hogyan érvényesül valamely országnak azon jogalkotási tevékenysége,
amelynek során idegen állampolgárok esetében váltódik ki joghatás.

A Velencei Bizottság a törvény elemzését követõen jelentésben foglalta
össze észrevételeit, és ajánlásokat fogalmazott meg a törvény módosítására
vonatkozóan. Ennek eredményeként a magyar Országgyûlés 2003. június
23-i ülésén a képviselõk elfogadták a törvény módosítására vonatkozó ja-
vaslatot. A törvény módosításánál a jogalkotók figyelembe vették a szom-
szédos államok és az európai szervezetek által is elfogadott Velencei Bi-
zottság ajánlásait, továbbá az Európai Közösségek Bizottsága Jogi Szolgá-
latának, illetve az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet
kisebbségi fõbiztosának véleményét a kedvezménytörvényrõl.

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvényt a 2003. évi
LVII. törvény módosította, amely 2003. július 15-én lépett hatályba. A tör-
vény módosítása során új végrehajtási rendeletek születtek.
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A jelen tanulmány egyes részei elsõsorban a 2001. évi LXII. törvény
megalkotásának folyamatáról nyújtanak részletes ismertetõt. Mindenkép-
pen megjegyzendõ, hogy a törvény szövege és végrehajtásának rendelke-
zései 2003 közepétõl megváltoztak. A teljesség igénye nélkül megemlíten-
dõ például a belföldi utazással kapcsolatos kedvezményeknek, a neve-
lési-oktatási támogatás feltételeinek, a munkavállalással, illetve a
társadalombiztosítási ellátással és az egészségügyi szolgáltatásokkal kap-
csolatos rendelkezéseknek, a magyar igazolványra való jogosultság feltét-
eleinek változása.

A magyar kisebbségi joggal kapcsolatos tudományos kutatások munká-
ját megkönnyítendõ, a következõ táblázat tartalmazza a 2001. évi törvény
és – a teljesség igénye nélkül – fõbb végrehajtási rendeleteinek módosulá-
sát, az új jogszabályok számát és hatálybalépésének idejét.

Az eredeti jogszabály száma
és címe

A módosító jogszabály
száma és címe

A módosítás hatálybalépése

2001. évi LXII. törvény a
szomszédos államokban élõ
magyarokról

2003. évi LVII. törvény a
2001. évi LXII. törvény módo-
sításáról

2003. július 15.

318/2001. (XII. 29.) Kor-
mányrendelet a magyariga-
zolvány és a magyar hozzá-
tartozói igazolvány kiadásá-
val kapcsolatos eljárásról

204/2003. (XII. 10.)
Kormányrendelet a magyar
igazolvány és a magyar hozzá-
tartozói igazolvány kiadásával
kapcsolatos eljárásról szóló
318/2001. (XII. 29.) Kormány-
rendelet módosításáról

2003. december 18.

49/2001. (XII. 29.) BM–KüM
együttes rendelet a szom-
szédos államokban élõ ma-
gyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény hatálya alá tar-
tozó személyek igazolványá-
nak tartalmi és formai köve-
telményeirõl

46/2004. (VIII. 11.) BM–KÜM
együttes rendelet a szomszé-
dos államokban élõ magya-
rokról szóló 2001. évi LXII.
törvény hatálya alá tartozó
személyek igazolványának tar-
talmi és formai követelménye-
irõl szóló 49/2001. (XII. 29.)
BM–KüM együttes rendelet
módosításáról

2004. augusztus 19.
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Az eredeti jogszabály száma
és címe

A módosító jogszabály
száma és címe

A módosítás hatálybalépése

319/2001. (XII. 29.)
Kormányrendelet a szom-
szédos államokban élõ ma-
gyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény hatálya alá tar-
tozó személyek diákkedvez-
ményeirõl

205/2003. (XII. 10.)
Kormányrendelet a szomszé-
dos államokban élõ magya-
rokról szóló 2001. évi LXII.
törvény hatálya alá tartozó
személyek diákkedvezményei-
rõl szóló 319/2001. (XII. 29.)
Kormányrendelet módosításá-
ról

2003. december 18.

47/2001. (XII. 29.)
OM-rendelet a szomszédos
államokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény
oktatást érintõ rendelkezése-
inek végrehajtásáról

36/2003. (XII. 27.)
OM-rendelet a szomszédos ál-
lamokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény
oktatást érintõ rendelkezései-
nek végrehajtásáról szóló
47/2001. (XII. 29.)
OM-rendelet módosításáról

2003. december 27.

287/1997. (XII. 29.) Kor-
mányrendelet a közforgalmú
személyszállítási utazási
kedvezményekrõl

281/2003. (XII. 29.)
Kormányrendelet a közforgal-
mú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl szóló
287/1997. (XII. 29.)
Kormányrendelet
módosításáról

2004. január 1.

A Dokumentum fejezet anyagát összeállította és a megjegyzést írta:
Márkos Zsombor, jogász
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