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Kedves András!

Ide másolom neked a Magyarok Szövetségének alaptörvény tervezetének egy szakaszát, amelyet 
a Fidesz figyelmen kívül, hagyott tavasszal. Arra kérlek elemezd ki és ha van módosító javaslatod 
hozzá, akkor értesíts! BG

(1) A magyar állampolgárságot leszármazási és területi elven, honosítással és visszahonosítással 
lehet megszerezni. (2) A magyar nemzettest tagja születésétől fogva: nemre, származásra, 
nyelvre, vallásra, lakóhelyre, állampolgárságra való tekintet nélkül minden személy, akinek elődei 
között legalább egy magyar származású és anyanyelvű felmenője van, s eskü erejű nyilatkozatban 
a magyar nemzet tagjának vallja magát, továbbá vállalja és tevékenyen gyakorolja az ezzel járó 
alkotmányos kötelességek teljesítését. 
(3). Az szétszakított nemzet tagjai - különösen a Kárpát-medencében élők - az állampolgársági 
visszahonosítást a legkedvezőbb módon: egyszerűsített eljárással, térítésmentesen kapják meg. 
(4) A bevándorlási engedéllyel érkezett idegen és büntetlen előéletű személy, csak akkor 
szerezheti meg az állampolgárságot, ha erre erkölcsileg is megfelelő, s magyar nyelven letette a 
nemzet és a közjog történetéből előírt vizsgát. 
(5) A magyar államnak kötelessége, nemcsak a nemzet tagjainak, de az egykori Szent Korona 
tagok utódainak és a kulturálisan és genetikailag magyar eredetű népcsoportoknak is biztosítani 
állampolgárságot, ha azok a feltételeknek megfelelnek. 
(6) Magyar állampolgársággal tehát az rendelkezhet, aki megfelel a követelményeknek, vagy aki a 
történelmi Magyarországon született magyar felmenők nélkül, de vállalva a sorsközösséget a 
magyarsággal nyilatkozik, hogy cselekedeteivel és tudásával szolgálja a Szent Korona országait. 
(7) A kulturálisan és genetikailag magyar eredetű népcsoportok felé a magyar állam 
kötelezettséget vállal arra, hogy - lehetőségeihez mérten - segítséget nyújt az ősi települési 
földjükön való autonóm létrend kialakításához, s kötelességének érzi megvédeni a szülőföldjüket 
elhagyni nem kívánó közösségeket, valamint történelmi emlékhelyeiket. (8) Magyarország 
állampolgárai származásra, foglalkozásra, nemzetiségre, vallásra, társadalmi helyzetre, valamint 
bármely veleszületett jellemzőire való tekintet nélkül egyenlő jogokat élveznek, de egyenlő 
kötelezettségek mellett. 
(9) A kettős vagy többes állampolgárságú magyar állampolgárok egyes tisztségekre történő 
választását, kinevezését az Államtörvény vagy más törvény korlátozhatja. 

Válasz 

Re: drbenegabor@gmail.com
(GYKA., 2011.06.22 17:20) 

Kedves Gábor!
Elnézésedet kérem, hogy kissé későbbre hagyom a Magyarok Szövetségének alaptörvény-
tervezet elemzésének megválaszolását. Egy ilyen feladat időt igényel, főleg nekem ki mint írtam 
nem vagyok jogász, nem is az írásból kerestem a kenyerem, s ha írtam is hivatalos iratokat azokat 
sem magyarul, még a számítógép kezelése sem megy, na meg a billentyüzet sem gyúl ki a nagy 
sebességtől ahogy püfölöm, s sajnos az utóbbi tíz évben én sem fiatalodtam semmit. 
Nagyon szépen köszönöm a bizalmat és a felkérést, élek is vele, csak egy kis időre van 
szükségem ami gondolom bele is fér, hisz ahogy írod már egyszer figyelmen kívül hagyott a 
Fidesz, tehát azt úgysem fogja újratárgyalni amíg az úgynevezett "új alkotmány" nem lesz kész s 
nekik ez úgy konveniál ahogy van. A többi, "a nemzet érdeke stb." csak humbug, népszerű ígéret 
aminek csak a bolond őrül. Máskülönben nekem, mint aki nem hajlandó a kilátásba helyezett 
honosítást elfogadni, jogom sincs a mai úgynevezett "politikai nemzet" részére készülő alaptörvény 
munkálataihoz hozzájárulni. De azért véleményem lehet, amit veled is közlök majd.
Inkább előbb a Trianonnal és a 14 ponttal foglalkoznék amelyben dokumentáltabb vagyok
Maradok tisztelettel GYKA.



Kolozsvár 2011.06.21 
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