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II. Tör vé nyek

2010. évi XLIV. tör vény
a magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról*

1.  § A magyar állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. törvény (a továb biak ban: Ápt.) 3.  § (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(1) Születésénél fogva, leszármazással magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke.”

2.  § (1) Az Ápt. 4.  § (1) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:]
„d) honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti;”

(2) Az Ápt. 4.  § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén – kérelmére – kedvezményesen
honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek felmenõje magyar állampolgár volt vagy  valószínûsíti
magyarországi származását, és magyar nyelvtudását igazolja.”

(3) Az Ápt. 4.  § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(2) és (4) bekezdésekben meghatározott idõtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytõl kiskorú
tekintetében el lehet tekinteni, ha honosítását a szülõjével együtt kéri, vagy szülõje a magyar állampolgárságot
megszerezte.”

(4) Az Ápt. 4.  § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A köztársasági elnök a folyamatos magyarországi lakóhely tekintetében az (1)–(2) és (4) bekezdésekben
meghatározott idõtartam, valamint az (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott feltétel alól – az állampolgársági
ügyekért felelõs miniszter (a továb biak ban: miniszter) javaslatára – felmentést adhat, ha a kérelmezõ honosításához
a Magyar Köztársaságnak fontos érdeke fûzõdik.”

(5) Az Ápt. 4.  §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A magyar nyelvtudás igazolásától el lehet tekinteni cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes
személyek esetében.”

3.  § Az Ápt. 5.  § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.  § Kérelmére visszahonosítható a 4.  § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén
az a személy, akinek magyar állampolgársága megszûnt, és magyar nyelvtudását igazolja.”

4.  § Az Ápt. 7.  § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A honosított, ille tõ leg a visszahonosított (a továb biak ban együtt: honosított) személy választása szerint
állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított a lakóhelye szerint ille té kes
polgármester elõtt,  illetve a 4.  § (3), (6) és (7) bekezdésének,  illetve az 5.  § hatálya alá tartozó honosított választása
szerint a polgármester vagy a magyar külképviselet vezetõje elõtt teszi le. A cselekvõképtelen személy nevében
az esküt vagy fogadalmat a tör vényes képviselõje teszi le.”

5.  § Az Ápt. 13.  § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó
nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet (a továb biak ban együtt:
állampolgársági kérelem)

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. május 26-i ülésnapján fogadta el.

21330 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 89. szám



a) a települési – fõvárosban a kerületi – önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetõjéhez,
b) a külön jogszabályban meghatározott körzetközponti jegyzõ székhelyén mûködõ anyakönyvvezetõhöz,
c) a magyar konzuli tisztviselõhöz,  illetve
d) a Kormány által kijelölt, az állampolgársági ügyintézésért felelõs szervhez
lehet benyújtani.”

6.  § Az Ápt. 16.  § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A honosítási okiratot a miniszter a kiállításától számított 15 napon belül megküldi a kérelmezõ lakóhelye szerint
ille té kes polgármesternek, a 4.  § (3), (6) és (7) bekezdése,  illetve az 5.  § alapján honosított esetében a kérelmezõ
választása szerint a polgármesternek vagy diplomáciai futár útján a magyar konzuli tisztviselõnek.”

7.  § (1) Az Ápt. 17.  § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A miniszter a 6.  § (1) bekezdésében foglalt elõ ter jesz tést a kérelemnek, az állampolgársági ügyintézésért felelõs
szervhez történõ beérkezésétõl számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek. A miniszter három
hónapon belül tesz javaslatot a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására, vagy hozza meg a 8.  § (3) bekezdése
szerinti határozatot.”

(2) Az Ápt. 17.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki és az (5)–(8) bekezdések számozása (6)–(9) bekezdésre változik:
„(5) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított határidõkbe nem számít be
a) a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedõ idõ;
b) az eljárás felfüggesztésének idõtartama;
c) a 19.  § (3) bekezdés d) pontjában elõírt véleményezés idõtartama;
d) az állampolgárságot érintõ adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett
megkereséstõl a válasz megérkezéséig terjedõ idõ.”

8.  § (1) Az Ápt. 19.  § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatást – beleértve a 14.  § (1) bekezdésében és
a 20/A.  §-ban meghatározott adatokat is – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint
ille té kes anyakönyvvezetõ,  illetve a 4.  § (3), (6) és (7) bekezdése,  illetve az 5.  § alapján honosított esetében
az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint ille té kes anyakönyvvezetõ, a Kormány által
kijelölt, az állampolgársági ügyintézésért felelõs szerv teljesíti más anyakönyvvezetõnek, a polgárok személyi
adatait és lakcímét nyilvántartó hatóságnak, az idegenrendészeti, a menekültügyi hatóságnak, valamint a Központi
Statisztikai Hivatalnak.”

(2) Az Ápt. 19.  § (3) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Az állampolgársági eljárás során a miniszter]
„d) véleményt kérhet a jegyzõtõl, a konzultól, a gyámhatóságtól és az idegenrendészeti hatóságoktól, továbbá
véleményt kér a rend õrségtõl és az ille té kes nemzetbiztonsági szolgálattól.”

9.  § Az Áptv. 20/A.  § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A honosítást kérõ külföldi egyidejûleg kérheti
a) hogy saját vagy felmenõje egykori magyar születési családi nevét viselhesse;
b) többtagú születési családi nevébõl egy vagy több tag, valamint születési és házassági nevébõl a nemre utaló
végzõdés vagy névelem elhagyását;
c) utónevének magyar megfelelõjét.”
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10.  § Az Ápt. 24.  § (4) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa:]
„a) a miniszter e tör vény ben meghatározott feladatainak részletes szabályait és kijelölje az e tör vény 5/A.  §
(2)–(3) bekezdésében, 8.  § (3) bekezdésében, 11.  § (1) bekezdésében, 12.  §-ában, 14.  § (4) és (6) bekezdésében,
16.  § (1) és (3) bekezdésében, 17.  § (1) és (3)–(4) bekezdésében, (6) bekezdésében, (8) bekezdésében
az elõ ter jesz tést kivéve és a (9) bekezdésében, a 19.  § (2) és (3) bekezdésében, 20.  §-ában, továbbá a 20/A.  §
(3) bekezdésében meghatározott feladatokat a miniszter nevében ellátó központi szervet (állampolgársági
ügyekben eljáró szerv);”

11.  § (1) Ez a tör vény 2010. augusztus 20-án lép hatályba.
(2) E tör vény rendelkezéseit a 2011. január 1-je után induló eljárásokban kell alkalmazni.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A miniszterelnök 2/2010. (VI. 1.) ME rendelete
a miniszterelnök-helyettes kijelölésérõl

Az Alkotmány 33.  § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § A miniszterelnök miniszterelnök-helyettesként dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi minisztert és
dr. Semjén Zsolt tárca nélküli minisztert jelöli ki. A miniszterelnök helyettesítésére elsõ helyen dr. Semjén Zsolt tárca
nélküli miniszter jogosult.

2.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a miniszterelnök helyettesítésérõl  szóló 4/2009. (IV. 28.) ME rendelet.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 176/2010. (VI. 1.) KE határozata
diplomáciai kapcsolatok létesítésérõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére nagyköveti szintû
diplomáciai kapcsolatok létesítését elhatározom a Bhutáni Királysággal.

Budapest, 2010. május 5.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. május 12.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IX-1/01569/2010.

A köztársasági elnök 177/2010. (VI. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok John Deady
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Írország magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történõ
kinevezéséhez budapesti székhellyel.

Budapest, 2010. április 26.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01479/2010.

21334 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 89. szám



A köztársasági elnök 178/2010. (VI. 1.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére hozzájárulok Ukur Yatani
Kanacho rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Kenyai Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történõ kinevezéséhez bécsi székhellyel.

Budapest, 2010. május 7.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01634/2010.

A köztársasági elnök 179/2010. (VI. 1.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A.  § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról  szóló 2005. CXXXIX. törvény
100.  §-ának b) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett – javaslatára

Dr. Schmidt Mária Erikát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét

2010. június 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2010. május 21.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. május 26.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-3/01804/2010.
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr.  Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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