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AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGI KAPCSOLÓELVVEL FELMERÜL Ő 

PROBLÉMÁK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ HÁZASSÁGI ÜGYEKBEN 
 

TÓTH BARBARA∗ 
 

Az állampolgárság mint nemzetközi magánjogi kapcsolóelv már a Code Civilben is használatos volt. 
Alkalmazása innen került át az uniós családjogi szabályozásba is. Az állampolgársággal kapcsolatban 
a kettős állampolgárság megítélése okozza a legtöbb problémát, ugyanis eltérő elvekkel találkozunk a 
nemzeti jogokban és az Uniós jogban ennek megítélése kapcsán. Hiszen a tagállamok nyilván a saját 
országuk szerinti állampolgárságot fogják a családjogi ügyek elbírálása kapcsán preferálni, míg az 
Unió egyértelműen a diszkriminációmentesség alapelvét vallja. Ebből a gyakorlatban rengeteg prob-
léma adódhat, melyekre mielőbb megoldást kéne találni. A tanulmány végén említeni fogok egy pár 
lehetséges megoldási javaslatot.  
Kulcsszavak: kettős állampolgárság, kapcsolóelv, házasság, Európai Unió, kollízió. 
 
Nationality as connecting factor has already occured in the Code Civil. The application of this 
connecting factor was transferred to the area of international family law from there. In the application 
of nationality the most difficult question is the discretion of dual nationality, since we can find 
different connacting factors in national law and in the law of the European Union. Member States will 
prefer their own nationality by evaluating cross border family matters, while the EU prefers the 
principle of non-discrimination. This could cause many problems in practice, so we should find an 
appropriate solution as soon as possible. At the end of my essay I will bring up some suggestions.  
Keywords: dual nationality, connecting factor, marriage, European Union, collision. 
 
1. Bevezetés 
 
A polgárok Európai Unión belüli fokozottabb mobilitása következtében egyre nagyobb a 
nemzetközi családok száma. Az EUSZ 81. cikkének értelmében az ő helyzetük könnyebbé 
tétele érdekében az Európai Unió igazságügyi együttműködést alakít ki. A családjogi 
ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén az első elfogadott uniós jogi esz-
köz az 1347/2000/EK rendelet volt, amely a házasság felbontásával, a különválással és a 
házasság érvénytelenítésével, továbbá a házastársaknak a közös gyermekekkel kapcsolatos 
szülői felelősségére vonatkozó eljárásokban a joghatóságra, valamint a határozatok elisme-
résére és végrehajtására vonatkozó szabályokat határozta meg. Ezt váltotta fel később a 
2201/2003/EK rendelet (a továbbiakban új Brüsszel II. rendelet), mely a szülői felelősséget 
már nem csak a közös, hanem valamennyi gyermek tekintetében rendezte. Az alkalmazan-
dó jog tekintetében tagállam megállapodott abban, hogy egymás között megerősített 
együttműködést alakít ki, és elfogadta a házasság felbontására és a különválásra alkalma-
zandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló 
1259/2010/EU tanácsi rendeletet (a továbbiakban: Róma III. rendelet), melyhez nemrég két 
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új tagállam is csatlakozott.1 Továbbá jelenleg is napirenden van a házassági vagyonjogi, 
illetve a bejegyzett élettársak vagyonjogi hatásaival foglalkozó rendeletjavaslat megalkotá-
sa. Ezekben a rendeletekben kivétel nélkül megjelenik a szokásos tartózkodási hely mellett 
az állampolgárság mint a határon átnyúló családjogi ügyekben alkalmazandó egyik fő kap-
csolóelv. Jelen tanulmányban az állampolgársági kapcsolóelv alkalmazásával kapcsolatos 
problémákat kívánom ismertetni, és a tanulmány végén röviden ismertetem a lehetséges 
megoldási javaslatok előnyeit, illetve hátrányait.  

 
2. Az állampolgárságról általában  
 
Először is fontos meghatározni, hogy milyen, az állam és adott személy között fennálló 
kapcsolatot tekintünk állampolgárságnak. Fontos kihangsúlyozni, hogy nincs egységes 
nemzetközi definíciója az állampolgárságnak, az Európai Állampolgársági Egyezmény2 is 
csupán annyit mond, hogy egy személy és egy állam közötti jogi kötelék, mely nem utal a 
személy etnikai származására.3  Éppen ezért minden állam a saját nemzeti joga alapján ha-
tározza meg, hogy mely személyeket tekinti a saját állampolgárának.4  

Az állampolgárság megszerzésének több módja is lehetséges, ezek közül tehát mindig 
az adott ország nemzeti szabályai fogják meghatározni, hogy melyiket is kell alkalmaz-
nunk. Születéssel  kétféleképpen szerezhetjük meg egy adott állam állampolgárságát: vagy 
a ius soli, vagy pedig a ius sanguinis elv alapján. A ius soli elv lényege, hogy egy adott 
személy annak az államnak az állampolgárságát szerzi meg, amelyben születik. Ezzel ellen-
tétben a ius sanguinis elv értelmében a származásra helyezi a hangsúlyt, így annak az ál-
lamnak az állampolgárai leszünk, amelynek a szüleink is állampolgárai. Már pusztán ennek 
a két elvnek a különböző kombinációi is számos esetben a gyermek kettős állampolgársá-
gához vezethetnek. Az állampolgárság származékos megszerzésének módjai pedig a hono-
sítás, illetve az adott állam állampolgárával való házasságkötés. Magyarországon például ha 
valaki egy olyan külföldi személlyel köt házasságot, akinek az állama a házasságkötés té-
nyével részére automatikusan megadja az állampolgárságot, nem veszti el automatikusan a 
magyar állampolgárságát, így ezáltal kettős állampolgárrá válik.  

Igaz, hogy az állampolgárság kritériumait a nemzeti jog határozza meg, azonban ennek 
vannak nemzetközi korlátai.  Az Egyezmény azonban kimondja, hogy az ilyen nemzeti 
szabályokat más államok annyiban kötelesek elfogadni, amennyiben az összhangban áll a 
vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, a nemzetközi szokásjoggal és az állampolgárság 
tekintetében általánosan elismert jogelvekkel.5 Ilyen általánosan elismert jogelvek közé 
tartozik például a diszkrimináció tilalma, a kínzás, a kegyetlen, embertelen, megalázó bá-
násmód és büntetés tilalma, a tisztességes tárgyaláshoz való jog, a családi élet tiszteletben 
tartásához való jog, az önkényes kiutasítás tilalma és a külföldiek kollektív kiutasításának 
tilalma. Témánk szempontjából az első, harmadik és negyedik elvnek van jelentősége, me-
lyeket az Emberi Jogok Európai Egyezménye is elismer.  

                                                 
1 Litvánia 2014. május 22-től és Görögország pedig 2015. július 29-től. 
2 Európai Egyezmény az állampolgárságról, Strasbourg, 1997. november 7., Európai Szerződések 
Sorozat/166. 
3 2 (a) cikk. 
4 Az állampolgársági jogszabályok összeütközéséről szóló 1930. évi hágai egyezmény 1. cikk. 
5 Az állampolgársági jogszabályok összeütközéséről szóló 1930. évi hágai egyezmény 1. cikk. 
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Illetve a Nottebohm-ügyből6 világosan kiderül, hogy ha az állampolgárság megszerzése 
ellentétes a nemzetközi jog elveivel, akkor annak elismerése egy másik állam részéről meg-
tagadható.  

 
3. A kettős állampolgársággal kapcsolatban felmerülő problémák 
 
3.1. Tagállami állampolgárságok közti kollízió 
 
A kettős állampolgárság kérdése két kontextusban merül fel: egyrészt az Unión belül, más-
részt azon kívül. Az Unión belüli kontextussal kapcsolatban felmerülhet a kérdés, hogy ma-
ga az uniós polgárság nemzetek feletti jellege miatt egyáltalán beszélhetünk-e két uniós 
tagállam állampolgárságának kollíziójáról? 

Integrációs szempontból, különösen az egyenlő bánásmód elvére tekintettel, az uniós 
polgárok közel azonos gazdasági és szociális jogokat élveznek a tagállamok területén. En-
nek köszönhetően a tagállami állampolgárságok elkezdtek „kiüresedni”, és tartalmuk a 
gyakorlatban csupán a nemzeti választásokon való részvételre, valamint a közszolgálattal 
kapcsolatos többletjogosítványokra korlátozódott.7  

Az uniós polgárok szabadon léphetnek egy másik tagállam területére, hogy ott egyenlő 
bánásmódban részesüljenek a fogadó állam polgáraival, így biztosítva részvételüket a tar-
tózkodási helyük szerinti állam társadalmi életében.8  

Fontos kihangsúlyozni, hogy az EUB ítélkezési gyakorlata komoly hatást fejt ki a tagál-
lamok nemzetközi magánjogára. Az EUB ugyanis láthatóan felülírni látszik a tagállamok 
hagyományos nemzetközi magánjogban bevett gyakorlatát, azáltal, hogy nem engedi a fó-
rum szerinti állampolgárság automatikus érvényesülését a kettős állampolgárok esetében. 
Ezt a megoldást látjuk majd a Hadadi-ügyben is. 

 
3.1.1. A kettős állampolgárság, mint joghatósági kapcsolóelv értelmezése a Hadadi-ügyben 

 
Az állampolgárság mint kapcsolóelv értelmezése nem jelent különösebb nehézséget. Az 
egyetlen probléma e kérdéskörben a kettős állampolgársággal kapcsolatban felmerülő kér-
dések tömkelege. Ezt jól példázza az Európai Bíróságot megjárt magyar vonatkozású ügy, a 
C-168/08. számú Hadadi-ügy9 is. Tartási ügyekben a házastársak közös állampolgársága 
ugyancsak a joghatóság alapjául szolgál, bár itt csak szubszidiárius szabályként: csak abban 
az esetben, ha az általános szabályok alapján az Unió területén egyik bíróság sem rendel-
kezne joghatósággal.10  

A magyar állampolgárságú Hadadi László és Meskó Csilla Márta (Hadadiné) 1979-ben 
Magyarországon kötöttek házasságot, majd 1980-ban kivándoroltak Franciaországba, ahol 
1985-ben a francia állampolgárságot is megszerezték. A feleség előadásai szerint 2000 és 

                                                 
6 International Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), Second Phase, 
Judgment of 6 April 1955. I. C. J. Reports 1955, 23. 
7
 GYENEI Laura: Kettős állampolgárság az Európai Unió erőterében, in: Iustum Aequum Salutare 

2013/2; 159. http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20132sz/11.pdf  
8 EUMSz. 21. cikk. 
9 A jogeset részletes ismertetését ld. részletesen WOPERA Zsuzsa: A Hadadi ügy – A kettős állampol-
gárság megítélése a házassági perek joghatósági szabályaiban, Jogesetek Magyarázata 2010/1, 66–76. 
10 Thalia KRUGER–Jinske VERHELLEN: Dual Nationality = Double Touble?, Journal of Private 
International Law, Vol. 7, No. 3, 616. 
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2004 között többször áldozata volt férje erőszakos cselekedeteinek. Hadadi László 2002. 
február 23-án Magyarországon házassági bontópert kezdeményezett. A Pesti Központi Ke-
rületi Bíróság (PKKB) a házasságot 2004. május 4-én hozott ítéletével felbontotta.  

Meskó Csilla Márta 2003. február 19-én Franciaországban kérelmezte a házasság vét-
kességi alapon történő felbontását a Tribunal de Grande Instance de Meaux-nál, amelyet 
2005. november 8-án hozott határozatában a bíróság a magyar eljárásra tekintettel elutasí-
tott. E határozat ellen a feleség fellebbezést nyújtott be a Cour d’Appel Paris-hoz (Párizsi 
Fellebbviteli Bíróság), amely hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság határozatát azzal 
az indokkal, hogy a magyar bíróság házasságot felbontó ítélete nem ismerhető el. A fel-
lebbviteli bíróság álláspontja szerint a magyar bíróságnak nem volt joghatósága a házasság 
felbontására, tekintettel arra, hogy a házastársak szokásos tartózkodási helye Franciaország, 
és az állampolgárságukon kívül semmilyen egyéb szoros kötelék nem fűzi őket Magyaror-
szághoz, azaz a magyar állampolgárság nem jelent tényleges kapcsolatot a felek és Ma-
gyarország között.  

Hadadi László felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a másodfokú ítélet ellen a Cour de 
Cassation-hoz (Francia Semmítőszék), arra hivatkozva, hogy a magyar bíróság ítéletének 
meghozatalakor Magyarország már az Európai Unió tagja volt, így az ítélet Franciaország-
ban való elismerésének kérdésében már alkalmazni kellett volna a 2201/2003/EK rendele-
tet.  A Rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében annak a tagállamnak a bíróságai 
is joghatósággal rendelkeznek, amelynek mindkét házastárs állampolgára. Jelen esetben 
pedig mindkét fél francia–magyar kettős állampolgár, azaz magyar állampolgár is. 

A Cour de Cassation 2008. április 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérel-
mében a következő kérdésekre várt választ az Európai bíróságtól:  

1. Úgy kell-e értelmezni a 2201/2003/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdésének b) pontját, 
hogy abban az esetben, ha a házastársak egyaránt rendelkeznek az eljárást folytató 
bíróság államának állampolgárságával és az EU egy másik tagállamának állampol-
gárságával, az eljáró bíróság helye szerinti állampolgárság veendő figyelembe? 

2. Ha az első kérdésre adott válasz nemleges, akkor úgy kell-e értelmezni ezt a rendel-
kezést, hogy abban az esetben, ha mindkét fél rendelkezik mindkét tagállam állam-
polgárságával, a tényleges kapcsolatot kifejező állampolgárságot kell figyelembe 
venni? 

3. Ha a második kérdésre adott válasz nemleges, úgy kell-e tekinteni, hogy a szóban 
forgó rendelkezés a házastársaknak pótlólagos lehetőséget biztosít, és így választ-
hatnak annak a két tagállamnak a bíróságai között, amelyek állampolgárságával 
mindketten rendelkeznek? 

Az ügyben problémás volt a Rendelet időbeli hatályának kérdése. Amikor Hadadi  
László 2002-ben megindította Pesten a bontópert, Magyarország még nem volt tagja az 
Európai Uniónak, így nem tartozott egyik házassági rendelet hatálya alá sem. Amikor 
azonban 2004. május 4-én az ítélet jogerőre emelkedett, már alkalmazandó volt a Brüsszel 
II. rendelet. Az új Brüsszel II. rendelet azonban csak 2005. március 1-jén lépett hatályba és 
váltotta fel a Brüsszel II. rendeletet.11 Így a magyar ítélet az új Brüsszel II. rendelet átmene-
ti rendelkezéseinek hatálya alá esik.12 

Az átmeneti rendelkezések alkalmazhatósága csak attól függött, hogy a magyar bíróság 
olyan kapcsolóelvekre alapította-e joghatóságát, amely összhangban áll a Rendelet III. feje-
zetével? 

                                                 
11 WOPERA Zsuzsa: Európai családjog, HVG-Orac, Budapest, 2009, 69. 
12 2201/2003/EK rend. 64. cikk (4) bek. 
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Az ügy irataiból azonban nem derült ki, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság mely 
rendelkezésekre alapította joghatóságát. Elegendő azonban, hogy az alkalmazott joghatósá-
gi szabályok a 1347/2000/E rendelet 2. cikkével összeegyeztethetőek. 

A főtanácsnok erősen vitatta Franciaország azon álláspontját, hogy a Rendelet 3. cikk 
(1) bekezdés b) pontjának értelmezésekor kizárólag a francia nemzeti jog alapján kell meg-
ítélni az állampolgárság/kettős állampolgárság kérdését. Az akkor hatályos francia jogsza-
bályok értelmében ugyanis a francia állampolgársággal is rendelkező többes állampolgáro-
kat úgy kell megítélni, mintha csak francia állampolgárok lennének. Tehát Franciaország 
értelmezésében a magyar bíróságok nem rendelkeznek joghatósággal a Hadadi házaspár 
bontóperének vonatkozásában.  

A Borrás-jelentés kimondja, hogy az 1998-as Brüsszeli Egyezmény hallgat a kettős ál-
lampolgárság következményeiről, ezért az egyes államok bírói testületei ebben a tárgyban 
az általános közösségi szabályokat tiszteletben tartva, a saját nemzeti szabályaikat alkal-
mazzák. A főtanácsnok azonban úgy véli, hogy azok a megállapítások, amelyek az 1998-as 
Egyezmény kapcsán megállták a helyüket, nem vonatkoztathatók teljes egészében a Rende-
letre, hiszen a Rendelet egyik célkitűzése éppen az volt, hogy az EU-n belüli szabad  
mozgás jogával élő személyek számára választási lehetőséget biztosítson. A Rendelet tehát 
nem tartalmazhat olyan szabályokat, amelyek más tagállamban letelepedő személyek szá-
mára bármely szempont alapján korlátoznák az állampolgárságuk szerinti bíróságok megke-
resését. 

A második és harmadik kérdés lényege, hogy csak a legszorosabb kapcsolatot kifejező 
állampolgárságot, vagy mindkét állampolgárságot figyelembe kell-e venni a joghatóság 
megállapításánál? A nemzetközi magánjogban ugyanis már régóta ismeretes a legszorosabb 
kapcsolatot tükröző állampolgárság elsődlegességének az elve, és annak az államnak az 
állampolgárságát tekintik a legszorosabb kapcsolatot tükrözőnek, amelyikben a személy 
szokásos tartózkodási helye található. Ám az előbb említett célok miatt a Rendelet maga 
zárja ki az effektívebb állampolgárságnak biztosított elsődlegesség elvét. Az elsődlegesség 
szempontjából a szokásos tartózkodási helynek van jelentősége, így a többes állampolgárok 
esetében a 3. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja egybeesne, ami rangsor kialakítását eredmé-
nyezné, amit a jogalkotó éppen el szeretett volna kerülni. A legszorosabb kapcsolatot tük-
röző állampolgárság megállapítása már csak azért is problémás lenne, mert csakúgy mint az 
állampolgárságra, erre sincsen egységes fogalom. 

A joghatósági okoknak az adott állammal való tényleges kapcsolatot kell biztosítaniuk, 
ezt a kapcsolatot vagy a szokásos tartózkodási hely, vagy az állampolgárság jelenti. Ezért 
ezt nem kell még külön bizonyítani. Nem ellentétes a Rendelet céljaival, hogy a kettős ál-
lampolgárok ennek köszönhetően plusz egy állam joghatósága közül választhatnak, még 
akkor sem, ha a kevésbé szoros kapcsolatot tükröző állampolgárságot is választják a bíróság 
joghatóságának alapjául. 

Az EUB harmadik tanácsa 2009. július 16-án hozott ítéletet a Hadadi-ügyben. A Bíró-
ság gondolatmenetében követte a főtanácsnoki indítványt. Elsőként azt tisztázta, hogy az 
ügy egyáltalán a Rendelet hatálya alá tarozik-e. Ha erre a kérdésre ugyanis igen a válasz, 
akkor a Magyarországon hozott ítéletet el kell ismerni. A legfontosabb az volt, hogy a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság rendelkezik-e joghatósággal az adott ügyben, vagy sem? Bár az 
iratok alapján nem derült ki, hogy a bíróság mire is alapította joghatóságát, az a felek közös 
állampolgársága miatt releváns kapcsolóelvnek minősül, így a magyar bíróság joghatóság 
megállapítható.  

A francia bírósággal szemben az EUB arra hivatkozik, hogy a Rendelet 3. cikk (1) be-
kezdése nem tartalmaz semmilyen kifejezett utalást a tagállamok jogszabályaira az állam-
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polgárság kritériumának pontos meghatározása tekintetében. A Rendelet nem tesz különb-
séget a különböző állampolgárságok között, így maga az eljáró bíróság sem teheti meg, 
hogy azokat a személyeket, akik két államnak egyaránt állampolgárai, úgy kezeli, mintha 
csupán az eljáró bíróság helye szerinti tagállam állampolgárságával rendelkeznének.  

Azaz ha a megkeresett tagállam bíróságának (jelen esetben a francia bíróságnak) vizs-
gálnia kell, hogy egy bírósági határozat eredete szerinti állam bírósága joghatósággal ren-
delkezett-e, a megkeresett bíróság a Rendelettel ellentétesen jár el, ha azon házastársakat, 
akik mindkét tagállam állampolgárságával rendelkeznek, úgy tekinti, mintha csupán a meg-
keresett bíróság államának állampolgárai lennének. Épp ellenkezőleg, a megkeresett bíró-
ságnak figyelembe kell vennie, hogy a házastársak egy másik tagállamnak is állampolgárai, 
így a másik tagállam bíróságai is joghatósággal rendelkeznek a házastársak közötti jogvi-
tákban.  

A második és harmadik kérdést az EUB együttesen bírálta el. A kérdések arra vonatkoz-
tak, hogy az állampolgárságok mint kapcsolóelvek között felállítható-e egyfajta sorrend a 
szorosabb kapcsolat alapján? AZ EUB szerint azonban a Rendelet nem zárja ki a többes 
joghatóságot, sőt azt kifejezetten preferálja. A Rendelet maga nem fogalmaz meg semmi-
lyen többletkritériumot az állampolgársággal kapcsolatban, sőt ez épp a választási lehetősé-
gek korlátozását eredményezné, ami nem férne össze a Rendelet céljaival.  

Az ítélet lényege tehát, hogy a házastársak ugyanazon kettős állampolgársága esetén, a 
2201/2003/EK rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontja alkalmazásával bármelyik házastárs 
jogosult a házasság felbontása iránti keresetet indítani azon két tagállam közül bármelyik-
nek a bíróságai közül, amelynek az adott személy, illetve házastársa is az állampolgára.13 
Az EUB tehát precedenst teremtett, mindenekelőtt amiatt, hogy a kettős állampolgárság 
értelmezése körében az egyetlen autentikusnak tekinthető forrásnak a Borrás-jelentés tűnik, 
ami a tagállamok nemzeti jogát rendeli alkalmazni a felek kettős állampolgárságának jogha-
tóságra gyakorolt következményei tekintetében. Ennek ellenére állapította meg az EUB, 
hogy a nemzeti bíróság a felek közös állampolgárságának megítéléskor nem hivatkozhat 
saját nemzeti szabályaira.  

Meskó Márta érveléséből kitűnik, hogy ő igazából nem is a magyar bíróságok jogható-
sága ellen tiltakozott, hanem a magyar bontójog alkalmazása ellen, hiszen a magyar jog 
nem ismeri a vétkességi alapon történő bontást, ellentétben a francia joggal. Azonban mint 
azt a főtanácsnok is kifejtette, a 2201/2003/EK rendelet szabályai a joghatóságra vonatkoz-
nak, nem pedig az alkalmazandó jogra. Azt a joghatósággal rendelkező fórum a nemzeti jog 
alapján fogja eldönteni, a kollíziós normák segítségével (az ügy elbírálásának idején ugyan-
is még nem került megalkotásra a Róma III. rendelet, mely az alkalmazandó jogra vonatko-
zó szabályokat tartalmazza).  

 
3.1.2. Az alkalmazandó joggal kapcsolatban felmerülő állampolgársági kollízió esetei 
 
A felek választását a nemzetközi magánjogban egyre szélesebb körben elismerik. A Róma 
III. rendelet is megadja ezt a lehetőséget, igaz, hogy csak bizonyos korlátok között. Az al-
kalmazandó jogként válaszható jogok egyike a közös állampolgárság szerinti állam joga. A 
Róma III. rendelet sem számol a kettős állampolgárság kérdésével, ami szintén problémákat 
okozhat a jogválasztásban, csakúgy, mint azt a joghatóságnál már részleteztük. Azonban 
különbséget kell tenni a kettős állampolgárság megítélését illetően joghatóság és alkalma-

                                                 
13 WOPERA Zsuzsa: A Hadadi-ügy. A kettős állampolgárság megítélése a házassági perek joghatósági 
szabályaiban, Jogesetek Magyarázata 2010/1, 74. 
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zandó jog között, mert míg a joghatóságot megalapozhatja a felek formális állampolgársá-
ga, addig a Róma III. rendelet értelmében az effektívebb állampolgárság szerinti jog lesz 
alkalmazandó, hiszen a Rendelet maga sorolja fel azokat a kellően szoros kapcsolatot jelen-
tő tényezőket, amelyekből választani lehet. Véleményem szerint célszerűbb lenne, ha az új 
Brüsszel II. rendelethez hasonlóan, a Róma III. rendelet sem tenne különbséget az egyes 
állampolgárságok között, hiszen az, hogy valaki egy adott állam állampolgára, már vélhető-
en effektív kapcsolatot jelent.   

A kettős állampolgárság akkor okozhat problémákat a Róma III. rendelet alkalmazása 
körében, amikor a felek nem határozzák meg az alkalmazandó jogot, és a rendeletben az 
erre az esetre maghatározott első két kapcsolóelvet sem lehet alkalmazni. Az esetek többsé-
gében a közös szokásos tartózkodási hely és a legutolsó közös szokásos tartózkodási hely 
alapján fogja meghatározni az alkalmazandó jogot a bíróság. Azonban, ha csak elméletben 
is, elképzelhető olyan eset, amelyben ez a két kapcsolóelv nem alkalmazható. Vegyünk 
például egy olyan házaspárt, akiknek a közös szokásos tartózkodási helye egy uniós tagál-
lamban van. Tételezzük fel, hogy a házaspár mindkét tagjának kettős állampolgársága van: 
a születési országuké, valamint a tartózkodási államé egyszerre. Könnyen előfordulhat, 
hogy egy pár év eltelte után valamelyik fél külföldre költözik, elhagyva a közös háztartást, 
míg a másik visszatér a szülőhazájába. A felek megegyeznek abban, hogy a bontókeresetet 
annál a tagállamnál fogják benyújtani, ahol egyikük szokásos tartózkodási hellyel rendelke-
zik14. A megkeresett bíróságnak az 1259/2010/EU rendelet alapján kell meghatároznia az 
alkalmazandó jogot, amely értelmében az első két kapcsolóelv nem alkalmazható, így ma-
rad a közös állampolgárság. Figyelembe véve a személyek szabad mozgását, ez az eset ab-
szolút nem elképzelhetetlen. Melyik állam jogát fogja alkalmazni a bíróság, ha a két állam-
polgárságot azonos mértékben figyelembe kell venni, mint ahogyan azt az EUB már a jog-
hatóság kapcsán kimondta?15  

A Rendelet (22) preambulum bekezdése szerint a többes állampolgárság kérdésének ke-
zelése a nemzeti jog hatáskörébe tartozik, melynek azonban teljes mértékben figyelembe 
kell vennie az Európai Unió általános elveit. Ez a kettő azonban érezhetően ellentétben áll 
egymással, hiszen a nemzeti jogok nagy része a saját állampolgárság szerinti jog alkalma-
zását fogja elrendelni, az uniós alapelvek pedig épp a diszkriminációmentesség talaján áll-
nak. A Hadadi-ügy kapcsán már említettük az ezzel kapcsolatos problémákat. 16  

A házassági vagyonjogi rendeletjavaslatban az alkalmazandó jogot illetően elsődleges a 
felek jogválasztása, ám itt is feltétel a kellően szoros kapcsolat megléte. Így választható 
annak az államnak a joga, amelynek állampolgárságával a választás megtételekor egyikük 
rendelkezik. Jogválasztás hiányban a második kapcsolóelv a házasságkötés idején fennálló 
közös állampolgárság. Hozzáteszi azonban a javaslat, hogy ezzel nem lehet élni, ha a házas-
társak egynél több közös állampolgársággal rendelkeznek. Első hangzásra ez diszkrimina-
tívnak tűnhet, ám ha jobban belegondolunk, akkor a felek nem éltek a jogválasztás lehető-
ségével, és ha két állampolgárság is szóba jöhet, akkor jelentősen csökken a jogbiztonság és 
kiszámíthatóság követelménye, hiszen nem látják előre a felek, hogy a megkeresett bíróság 
melyik jog alkalmazásáról fog dönteni. Ezt a problémát esetleg egy olyan kitétellel lehetne 

                                                 
14 3. cikk (1) a) pont 4. esete. 
15 Sara DE V IDO: The Relevance of Double Nationality to Conflict-of-Law Issues Relating to Divorce 
and Legal Separation in Europe, in: Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2012), Vol. 4, Nº 
1, 228. 
16 Ld. részletesen WOPERA Zsuzsa: Az európai családi jog kézikönyve, HVG-Orac Lap- és Könyvki-
adó Kft., Budapest, 2012, 206. 
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megoldani, hogy mindig azt kell választani, amelyhez a feleket szorosabb kapcsolat fűzi. 
Ám lehet, hogy ez sem jelent könnyítést, hiszen könnyen előfordulhatnak olyan esetek, 
amikor egy pár évekig egy másik tagállam területén él, ott szereznek vagyont, megszerzik 
az állampolgárságot, ám a kapcsolat megromlásával az egyik fél visszaköltözik a szülőföld-
jére. Így talán szerencsésebb is a kettős állampolgárokat kihagyni ebből a körből. Fontos 
azonban kiemelnünk, hogy ez csak a jogválasztás hiányában van így, ha a felek élnek a vá-
lasztás lehetőségével, akkor természetesen akármelyik állampolgárságuk szerinti ország 
jogát választhatják, saját belátásuk szerint.  

Ezek a megoldások nyilvánvalóan ellentétben állnak a Hadadi-ügyben tett megállapítás-
sal, és ezzel nyilvánvaló különbséget tettek a joghatóság és az alkalmazandó jogra vonatko-
zó szabályok között.17 

Összességében elmondható, hogy a joghatósági ügyekben alapvetően a felek választásá-
ra kell bízni, hogy melyik állampolgárságuk szerinti országban kívánják lefolytatni az eljá-
rást, tehát az állampolgárságok közötti összeütközés valójában csak látszatkonfliktus.18 
Igaz, a Hadadi-ügy kapcsán felmerült, hogy ez a megoldás a felek bíróságra rohanását 
eredményezheti, annak érdekében, hogy a bíróság által kijelölt alkalmazandó jog előnyeit 
élvezhessék. Ám az EUB megállapította, hogy önmagában véve a bíróságra rohanás nem 
tekinthető visszaélésnek.19  

 
3.2. Tagállam és harmadik ország közti kollízió 
 
Unión kívüli kontextus esetén az adott személy egy uniós tagállam állampolgárságával és 
egy harmadik állam állampolgárságával rendelkezik. Ezeket az eseteket másként kezeli a 
joggyakorlat, mint az Unión belüli kollíziót.  

Erre az esetre példa lehet a Micheletti-ügy.20 Ebben az ügyben egy argentin–olasz kettős 
állampolgárságú férfi állandó lakcímet tanúsító igazolványt igényelt Spanyolországban, 
arra hivatkozva, hogy közösségi polgár. A spanyol hatóságok a kérelmet elutasították arra a 
spanyol jogszabályra hivatkozva, amely szerint kettős állampolgárság esetén, amennyiben 
egyik sem spanyol, a Spanyolországba érkezést közvetlenül megelőző tartózkodási hely 
szerinti állampolgárságot kell figyelembe venni, mely ebben az esetben az argentin állam-
polgárság volt. Hozzá kell tenni, hogy Mr. Micheletti fogorvosi diplomáját előzetesen egy 
spanyol–argentin megállapodás szerint ismerték el Spanyolországban, továbbá a közösségi 
polgárok ideiglenes tartózkodáshoz szükséges lakcímkártyát is kiállították számára hat hó-
napra, mivel érvényes olasz útlevéllel rendelkezett. Ennek a hat hónapnak a lejárta előtt 
igényelte az állandó tartózkodáshoz szükséges igazolványt, abból a célból, hogy Spanyolor-
szágban fogorvosi tevékenységet végezhessen. Ezt a kérelmet a spanyol hatóságok mind 
első, mind másodfokon elutasították. A spanyol bíróságnál Mr. Micheletti a hatóságok dön-
tésének megsemmisítését kérte, valamint azon jogának elismerését, hogy közösségi polgár-
ként ő és a családja is letelepedhet Spanyolországban.  

A Tribunal Superior de Justicia of Cantabria előzetes döntéshozatal iránti kérelmet 
nyújtott be az EUB-hoz az EK Szerződés és a vonatkozó másodlagos jogforrások egyes 
rendelkezéseinek értelmezése érdekében. Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés-

                                                 
17 KRUGER–VERHELLEN: i. m. 620.  
18 KRUGER–VERHELLEN: i. m. 617.  
19 KRUGER–VERHELLEN: i. m. 617.  
20 ECJ 1992. judgment of 7 July 1992, Mario Vicente Micheletti and others v. Delegación del 
Gobierno en Cantabria, C-369/90, EC Reports, 2009, 1992, p. 4239 et seq. 
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sel a nemzeti bíróság lényegében azt szeretné megtudni, vajon a közösségi jognak a letele-
pedés szabadságára vonatkozó rendelkezéseivel ellentétes-e az, ha egy tagállam megtagadja 
e szabadság gyakorlását egy másik tagállam olyan állampolgárától, aki egyidejűleg egy 
harmadik állam állampolgárságával is rendelkezik, azon indokból, hogy a fogadó állam 
jogszabályai ezt a személyt a harmadik állam állampolgárának tekintik? 

A Bíróság megállapította, hogy a közösségi jognak a letelepedés szabadságára vonatko-
zó rendelkezéseivel ellentétes az, ha egy tagállam megtagadja e szabadság gyakorlását egy 
másik tagállam olyan állampolgárától, aki egyidejűleg egy harmadik állam állampolgársá-
gával is rendelkezik, azon indokból, hogy a fogadó állam jogszabályai ezt a személyt a 
harmadik állam állampolgárának tekintik. Amennyiben egy tagállam a közösségi jog figye-
lembevételével állampolgárságot adott egy személynek, akkor egy másik tagállam nem kor-
látozhatja ezen aktus hatásait azáltal, hogy kiegészítő feltételt követel ezen állampolgárság 
elismeréséhez a Szerződésben biztosított alapvető szabadságok gyakorlása tekintetében. 
Egy ilyen lehetőség elismerése azzal a következménnyel járna, hogy a letelepedés szabad-
ságára vonatkozó közösségi szabályok személyi hatálya tagállamonként eltérő lenne. Ér-
demes megjegyezni, hogy a tényleges kapcsolatot jelentő állampolgárság kialakításának 
eredeti célja a diplomáciai védelmet élvező ország meghatározása volt. Ezzel szemben a 
Micheletti-ügyben a négy alapszabadság egyikének gyakorlása forgott kockán. A Bíróság a 
későbbi joggyakorlatában is ezt az álláspontot követte. 

 
4. A kettős állampolgársággal kapcsolatos problémák megoldási javaslatai 
 
Thalia Kruger tanulmányában21 a kettős állampolgárság kérdésének megoldására több 
megoldási lehetőséget is vizsgál.  

4.1. Bár a Róma III. rendelet preambuluma nem említi a közös kettős állampolgárságot, 
hangsúlyozza, hogy „ahol a Rendelet állampolgárságra, mint kapcsoló tényezőre hivatko-
zik, a kettős állampolgárság kérdését a nemzeti jogra hagyja, az uniós alapelvek tisztelet-
ben tartása mellett”. Olaszországban pl. a nemzetközi magánjogról szóló törvény kimond-
ja, hogy a házasság felbontására a házastársaknak a házasság felbontásakor fennálló közös 
nemzeti jogát kell alkalmazni, és ennek hiányában annak az államnak a jogát, amelyben a 
családi életüket elsődlegesen élik. De van egy további kapcsolóelv is, amelyről azonban a 
törvény hallgat, mégpedig amikor a házastársaknak több közös állampolgársága is van. Ha 
ezek közül az egyik az olasz, akkor egyes szerzők szerint ezt kell alkalmazni. Ugyancsak a 
nemzetközi magánjogról szóló olasz törvény mondja ki, hogy ha egy személynek egytől 
több állampolgársága van, az alkalmazandó jog annak az államnak a joga lesz, amelyhez az 
adott személy a legszorosabban kötődik, azonban ha az olasz állampolgárság is ezek közé 
tartozik, akkor azt kell preferálni. Ez a megközelítés nem alkalmazható, amikor valamelyik 
uniós ország állampolgárságairól van szó. Az EUB ítélkezési gyakorlata egyértelművé te-
szi, hogy két eltérő tagállam állampolgárságát egyenlően kell kezelni, és egyik tagállam 
sem helyezheti előtérbe egyiket a másikkal szemben, pl. a joghatósági kérdések tekinteté-
ben. Más a helyzet a harmadik országok tekintetében, ilyenkor ugyanis a fórum fogja meg-
határozni, hogy melyik állampolgárságot preferálja.  

Másodszor, ha a 8. cikkben meghatározott első két kapcsolóelv nem alkalmazható, ak-
kor könnyen megállapítható, hogy a bíróságnak a saját jogát kellene alkalmazni, azaz a lex 

                                                 
21 KRUGER–VERHELLEN: i. m. 
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forit, mivel ez tűnik a legsikeresebbnek. Ez a megoldás tűnik a legegyszerűbbnek és a leg-
praktikusabbnak.  

Számos nemzeti jog tesz különbséget a fórum országának állampolgárságával is bíró 
kettős állampolgárok és a több külföldi állampolgársággal rendelkező polgárok között. Az 
elsőként említetteknél a fórum szerinti állampolgárság kerül kedvezményezett helyzetbe. A 
második csoportnál pedig az lesz a tényleges állampolgárság, amelyhez a személyt a leg-
szorosabb kapcsolat fűzi. Ez a kettős szabályozás követi az 1930-as Hágai Egyezményben 
is meghatározott állampolgársággal kapcsolatos vitákban alkalmazott megoldást. Belgium, 
Németország, Olaszország, Macedónia, Lengyelország, Oroszország, Spanyolország és 
Törökország is ezt a kettős szabályozást követi.22 Ez a megoldás azzal támadható, hogy 
szemben a Hágai Egyezménnyel, mely úgy fogalmaz, hogy a két vagy több állampolgár-
sággal rendelkező személy olyannak tekinthető, mint aki a fórum országának állampolgára 
mindazokban az országokban, amelyeknek az állampolgárságával rendelkezik. Így az 
Egyezményben részes országok számára ez csupán lehetőség és nem kötelezettség. A fó-
rum állampolgárságának ilyen formán történő előtérbe helyezése, az eset összes körülmé-
nyeinek a vizsgálata nélkül sántító jogi helyzeteket szülhet, pl. hogy valakinek a házassága 
érvényesnek tekinthető az egyik országban, míg a másikban nem. Ezek a sánta jogi helyze-
tek jellemzően abból adódnak, hogy minden fórum csak a saját állampolgárának tekinti az 
adott személyt, és nem veszi figyelembe annak a másik államnak a jogát, amelynek az adott 
személy szintén állampolgára.23  

4.2. Sokan pedig a tényleges kapcsolatot kifejező állampolgárság kapcsolóelvének al-
kalmazása mellett érvelnek, akárcsak a nemzetközi közjogban. Így egy kettős állampolgár-
sággal rendelkező személy esetén az alkalmazandó jog meghatározása során a bíróság 
megvizsgálhatja, hogy melyik állampolgárság a hatékonyabb. Az előbb említett sántikáló 
helyzetek miatt került előtérbe a legszorosabb kapcsolat elve. Az 1930-as Hágai Egyez-
mény is ezt a tesztet használja az állampolgársági összeütközések megoldására, de csak 
abban az esetben, ha egyik állampolgárság sem a fórum országa szerinti állampolgárság. A 
teszt során a szokásos tartózkodási helyet vagy annak azt az állampolgárságot kell figye-
lembe venni, amellyel a személy a legszorosabb kapcsolatban van. A legszorosabb kapcso-
lat vizsgálata természetesen nyitott és rugalmas, az eset összes körülményét figyelembe 
veszi. Figyelembe veszik például azt is, hogy az egyes állampolgárságot milyen ok kelet-
keztette, pl. ha csupán házasságkötés folytán keletkezett, de egyébként nincs meg a szoros 
kapcsolat, akkor figyelmen kívül kell hagyni. A szerző szerint ezt a tesztet sokkal szélesebb 
körben kellene alkalmazni, nem csak olyan esetekben, ahol a fórum szerinti állampolgárság 
hiányzik. Ezzel ugyanis kiküszöbölhető lenne az előbb már említett sántikáló jogi helyzetek 
kialakulása.  

4.3. Az EUB már számos esetben foglalkozott az állampolgárság, illetve a kettős állam-
polgárság kérdésével. Az ezzel kapcsolatban felmerülő uniós alapelvek például az állam-
polgárság alapján történő megkülönböztetés tilalma, az uniós állampolgárság. Az EUB már 
több alkalommal is megerősítette, hogy az állampolgárság egy állam nemzeti szuverenitá-
sának a része, első alkalommal a Micheletti ügyben, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a 
tagállamok ezt a kizárólagos hatáskörüket az uniós értékekre tekintettel kell hogy gyakorol-
ják. A személyek szabad mozgásának is nagy jelentősége van a családjogi ügyekben. To-
vábbá a Bíróság a Hadadi-ügyben is kifejtette, hogy az állampolgárság fogalmát mindig 
autonóm módon, de az uniós alapelveket tiszteletben tartva kell értelmezni.  

                                                 
22 KRUGER–VERHELLEN: i. m. 606.  
23 KRUGER–VERHELLEN: i. m. 607.  
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4.4. A felek választása összefüggésbe hozható a legszorosabb kapcsolat elvével. Felte-
hetjük a kérdést, hogy egy személyt ahhoz az állampolgárságához fűzi-e a legszorosabb 
kapcsolat, amelyhez az adott személy szubjektíve a leginkább kötődik? Az a legszorosabb 
kapcsolatot objektív helyett szubjektív szempontok alapján értékeli. A nemzetközi magán-
jogban egyre nagyobb szerepet kap az egyének akarata. Az uniós családjogban azonban a 
felek autonómiája nem abszolút, hanem korlátozott. Azaz csak olyan jogot választhatnak 
alkalmazandó jogként, amelyhez valamilyen szinten közük van. Ezek a kapcsoló tényezők 
jellemzően a szokásos tartózkodás hely és az állampolgárság. Másrészt a feleket akkor is 
megilleti a választás lehetősége, ha kettős állampolgárok.24 Talán ez tűnik a legegyszerűbb 
megoldásnak. Kritikája lehet azonban, hogy a felek ezzel próbálják elérni, hogy a számukra 
legkedvezőbb döntés megszülessen. Illetve ez idővel meg is változhat. Senki sem kötelez-
hető arra, hogy azon állampolgárságot válassza, amit már korábban választott. Továbbá ez 
sem oldja meg a sántító helyzetek problémáját, főleg abban az esetben, ha valaki a korábbi 
választását megváltoztatja.  

 
5. Zárszó 
 
Látható tehát, hogy a kettős állampolgárság alkalmazásával kapcsolatban több probléma is 
felmerülhet, és ezek eltérőek a joghatóság, illetve az alkalmazandó jog megítélésével kap-
csolatban. Unión belül véleményem szerint érdemes lenne mindkét esetben a felek válasz-
tására bízni, hogy melyik ország joghatóságát, illetve jogát kívánják a saját jogvitájukban 
alkalmazni, mégpedig oly módon, ahogyan azt a Róma III. rendelet is teszi, nevezetesen 
hogy felsorolja azoknak az országoknak a jogát, amelyek közül a felek választhatnak. Ezek 
közül a kapcsolóelvek közül akármelyiket is választja az érintett, azzal kellően szoros kap-
csolatban áll, és így elkerülhető a fentebb már említett kapcsolatszegénység. Bár az Európai 
Unió jó úton halad, a családjogi ügyeket teljes körűen szabályozza, de úgy gondolom, hogy 
erre a közeljövőben még nem fog sor kerülni, hiszen az Unió érdekei ebben a kérdésben is 
ellentétben állnak a tagállamok érdekével. 
 
 

                                                 
24 KRUGER–VERHELLEN: i. m. 614. 
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