
lasztásáig terjedő időre gyakorolja azokat a feladatokat és hatásköröket, amelyeket jogsza-
bály, valamint a szervezeti és működési szabályzat az elnök által ellátandó feladatként álla-
pít meg, halaszthatatlan esetben döntsön olyan ügyekben, amelyek a képviselő-testület, köz-
gyűlés átruházható hatáskörei.

13.
A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZERZÉSE, MEGSZŰNÉSE

Alaptörvény G) cikk
(1) Születésével a magyar állampolgár gyermeke magyar állampolgár. Sarkalatos tör-
vény  a  magyar  állampolgárság  keletkezésének  vagy  megszerzésének  más  eseteit  is
meghatározhatja.
(2) Magyarország védelmezi állampolgárait.
(3) Senkit nem lehet születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar állampol-
gárságától megfosztani.
(4) Az állampolgárságra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

A legáltalánosabb definíció szerint az állam valamely területen élő lakosság feletti főha-
talmat jelöl. Az alkotmányjog lakosságon nem azokat éri, akik egy adott pillanatban, vagy
akár  életvitelszerűen  valamely állam területén tartózkodnak,  hanem egy jogállást,  jogi
helyzetet feltételez, amely a polgárokat az államhoz kapcsolja. Ezt a jogállást nevezzük
állampolgárságnak.

Az állampolgárság tehát közjogi kapcsolat valamely állam és egy természetes személy kö-
zött. A közjogi jellegből következően ez a jogviszony hierarchikus, hiszen abban egyik rész-
ről az állam, mint a szuverenitás letéteményese vesz részt. A másik oldalon álló polgár a ha-
talom korlátjaként jelenik meg, aki speciális jogokkal (státusjogokkal) rendelkezik. Státus-
jogok tehát azok a jogok, amelyek kizárólag az állampolgárokat illetik meg (pl. választójog,
szociális biztonsághoz való jog).

Az állampolgárság intézménye szorosan kapcsolódik a szuverenitáshoz. Az állampolgár-
ságra vonatkozó szabályokat minden állam maga dönti el, továbbá a szuverenitásból kö-
vetkezik az is, hogy az állampolgárság megszerzéséhez senkinek nincs alanyi joga. Az ál-
lampolgárság kizárólagos törvényhozási tárgykörbe tartozik. Az állampolgárság keletke-
zésére, megszerzésére, megszűnésére és az állampolgársági eljárásra vonatkozó szabályo-
kat a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) álla-
pítja meg.

13.1. A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése

Az Ápt. alapján öt különböző módon létesülhet magyar állampolgárság: születéssel, család-
jogi ténnyel, nyilatkozattal, honosítással és visszahonosítással. A dogmatika szerint az első
kettő tényállás keletkezteti a magyar állampolgárságot, az utóbbi három tényállással pedig a
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magyar állampolgárság megszerezhető. Az állampolgárság keletkezése és megszerzése kö-
zött az a különbség, hogy az előbbi alanyi jogon létesíti az állampolgársági jogviszonyt, az
utóbbi eset pedig az állam diszkrecionális jogkörébe tartozik.

13.1.1. Születés

A születéssel való állampolgárság-szerzésre kétféle elv vonatkozhat. Egyes államok a terü-
leti elvet (ius soli) alkalmazzák, és állampolgáruknak ismerik el azt a személyt, aki az adott
állam területén született.  A területi elvet elsősorban dél-amerikai államok alkalmazzák. A
másik elv a vérségi elv (ius sanguinis), amely szerint az válik állampolgárrá, akinek valame-
lyik szülője az adott állam állampolgára – függetlenül attól, hogy az illető melyik államban
született. Az Alaptörvény és az Ápt. főszabályként a vérségi elvet alkalmazza, így születés-
sel magyar állampolgárrá válik az, akinek valamelyik szülője magyar állampolgár.

Nemzetközi egyezmények, így különösen a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezség-
okmánya leszögezik, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy születésével állampol-
gárságot szerezzen. Ezen szabály érvényesítése érdekében az Ápt. két esetben kisegítő elv-
ként alkalmazza a területi elvet, és magyar állampolgárnak tekinti:

– a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan Magyarországon született gyer-
mekét, valamint

– az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket.
Ez utóbbi esetet vélelmezett állampolgárságnak nevezzük. Ilyenkor azonban, ha a gyermek
külföldi állampolgársága később bebizonyosodik, magyar állampolgársága megszűnik – a
kettős állampolgárság elkerülése érdekében.

13.1.2. Családjogi tény

Jogpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a családi viszonyok tisztázatlansága lehetőleg ne be-
folyásolja érdemben a megszületett gyermek állampolgárságát. Így magyar állampolgárrá
válik a gyermek, ha a nem magyar állampolgár szülő és a gyermek közötti leszármazáson
alapuló egyenes ági rokoni kapcsolat a gyermek születését követően jön létre (pl. utólagos
házasságkötés, apaság vagy anyaság tényének bírósági megállapítása). Ez minden esetben a
születésre visszaható hatállyal keletkezteti az állampolgárságot.

13.1.3. Honosítás

A honosítás fogalmilag csak azoknak az esetében lehetséges, akik korábban nem voltak ma-
gyar állampolgárok, de azt a meghatározott eljárásban kérelmezik. Alapesetben kérelemre
honosítható az a külföldi állampolgár, aki:

– nyolc éve Magyarországon lakik,
– a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és nincs ellene büntetőeljárás folyamatban,
– megélhetése és lakhatása Magyarországon biztosított,
– Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, és 
– alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát tett.

A „Magyarországon lakás” kitétel csak részben tekinthető ténykérdésnek, mivel szükséges
az, hogy a kérelmezőt menekültként elismerjék, bevándorlását engedélyezzék, letelepedési
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engedélyt vagy EGT tartózkodási engedélyt kapjon. A büntetlen előélet kapcsán kiemeljük,
hogy az Ápt. csak a magyar jog szerinti büntetlenséget írja elő, honosítható tehát az a kül-
földi állampolgár, aki országa büntetőkódexét megsértette ugyan, de cselekményét a magyar
Btk. nem rendeli büntetni. Magyarország közbiztonságának és nemzetbiztonságának sérel-
me a szuverenitásra utal, arra, hogy a honosítás az állam diszkrecionális jogkörébe tartozik.
Az alapismereti vizsga letétele alól az Ápt. felmentést ad azoknak, akik cselekvőképtelenek
(vagy bizonyos esetekben korlátozottan cselekvőképesek), 60 év felettiek, magyar tannyel-
vű  nevelési-oktatási  vagy  felsőoktatási  intézményben  végzettséget  szereztek,  illetve  ha
egészségügyi okok ezt indokolják.

Az Ápt. ismeri a kedvezményes honosítás intézményét is. Ezekben az esetekben a kedvez-
ményt az jelenti, hogy az Ápt. részben vagy egészben eltekint a nyolc évi helybenlakás
követelményétől, a többi feltételt azonban változatlanul teljesíteni kell. A kedvezményes
honosítás eseteit aszerint csoportosíthatjuk, hogy az Ápt. mennyi idejű magyarországi tar-
tózkodást tesz szükségessé. (Ezzel összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy 2004-ben
népszavazás  megtartására  is  sor  került  a  kettős  állampolgárság  megadása  érdekében,
amely népszavazás megtartásának megengedhetőségét az Alkotmánybíróság is vizsgálta
az  5/2004. (III.2.) AB határozatában, és megállapította, hogy a kettős állampolgárság
kedvezményes honosítással való megadása nem lenne alkotmányellenes, mivel illeszked-
ne az Ápt. rendszerébe.)

Három év magyarországi tartózkodás után kérheti honosítását az, aki
– magyar állampolgárral  három éve házas,  vagy a házasság a házastárs halála  miatt

szűnt meg,
– kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
– magyar állampolgár fogadta örökbe,
– menekültként elismerték vagy
– hontalan.

Az első három esetben a család egységének elve indokolja a kedvezmény megadását, jogpo-
litikai érdek fűződik ahhoz, hogy a családtagok ugyanannak az államnak legyenek polgárai.
Az utolsó esetekben a különleges státus indokolja a kedvezményt, miszerint ne kelljen nyolc
évig várnia a honosításra annak, akinek nincs állampolgársága, akit hazájában üldöznek,
vagy az üldöztetéstől alapos okkal tartania kell.

Öt év magyarországi tartózkodás után kérheti honosítását az, aki
– Magyarország területén született vagy kiskorúsága idején létesített magyarországi la-

kóhelyet, vagy
– hontalan.

Kedvezményesen honosítható az is, aki legalább
– tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem be-

nyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy
– öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem be-

nyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született,
Ebben az esetben az alkotmányos alapismeretek vizsgát sem kell letenni, de igazolni kell a
magyar nyelvtudást.
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Az Ápt. kedvezményes honosítást tesz lehetővé a határon túli magyarok számára is. Ez a
szabály az Alaptörvényből is levezethető, miszerint Magyarország az egységes magyar nem-
zet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsá-
ért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére
irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányza-
taik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésü-
ket egymással és Magyarországgal.
A kedvezménnyel az élhet, aki magát magyar nemzetiségűnek vallja, és valamelyik felme-
nője magyar állampolgár, vagy valószínűsíti magyarországi származását és magyar nyelvtu-
dását igazolja. Esetükben már 2006. óta nem követelménye a honosításnak, hogy meghatá-
rozott ideje az ország területén tartózkodjanak, de számukra a 2010. évi XLIV. törvény to-
vábbi kedvezményeket biztosított. A leglényegesebb változás, hogy a honosítást letelepedés
nélkül is kezdeményezhetik, ha büntetlen előéletűek (és nincs ellenük büntetőeljárás folya-
matban) és a honosításuk Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

A honosítás körében az Ápt. tartalmazza az államérdekből történő honosítás intézményét is.
Az állami szuverenitás következtében az állam nincs kötve a saját maga által rögzített sza-
bályokhoz a honosításnál, és abban az esetben is adományozhat állampolgárságot, ha annak
törvényi feltételei hiányoznak. Állampolgárságot szerez tehát az, akinek honosításához Ma-
gyarország különleges érdeke fűződik. Ebben az esetben az Ápt. csak a büntetlen előéletet,
valamint a közbiztonság és nemzetbiztonság sérelmének hiányát teszi feltétellé.

13.1.4. Visszahonosítás

Visszahonosítással szerez állampolgárságot az a személy, aki korábban magyar állampolgár
volt, de állampolgársága valamilyen okból megszűnt. A visszahonosítás feltételei azonosak
a honosításéival, azzal az eltéréssel, hogy az Ápt. nem teszi kötelezővé a meghatározott ide-
jű helybenlakást és az alkotmányos alapismereti vizsgát.

13.1.5. Nyilatkozat

Az állampolgársági jog története során gyakori volt a büntető vagy jóvátétel jellegű intézke-
dés, azaz az a gyakorlat, hogy az állam politikai okok mentén dönt az állampolgárság meg-
vonásáról vagy megadásáról.29 Jóvátétel jellegű intézmény a nyilatkozat is, amellyel állam-
polgárságot szerez az, akit a múlt rendszerben állampolgárságától megfosztottak, vagy aki-
nek állampolgársága elbocsátással szűnt meg. 
Az 1957-es állampolgársági törvény hatályba lépéséig az állampolgárság születéssel való
megszerzésekor az apa állampolgársága volt meghatározó. Így aki 1957. október 1. előtt
született magyar anyától és külföldi apától, az is tehet nyilatkozatot a magyar állampolgár-
ság megszerzése érdekében.

Tizenkilenc éves koráig nyilatkozattal szerezhet állampolgárságot az is, aki Magyarország
területén született, és születésekor magyarországi lakóhellyel rendelkezett, de mivel külföldi
állampolgárságú szülei állama a ius soli elvét követte, nem szerzett születéssel állampolgár-
ságot. Ebben az esetben feltétel, hogy a kérelmező öt éve az ország területén éljen.

29 Kisteleki  Károly:  A magyar  állampolgárság  a  XX.  században.  Állam-  és  Jogtudomány
2000/1-2. 57. p.

100



A nyilatkozat egyoldalú aktus, a feltételek fennállása esetén az állampolgárság megadása
nem diszkrecionális jogkör.

13.2. Az állampolgárság megszűnése

A magyar állampolgárság megszűnhet lemondással és visszavonással. A jogrendszer nem is-
meri a megfosztás intézményét, amely az Ápt. hatályba lépéséig büntető jellegű intézkedés-
ként szerepelt. Tartalmilag az állampolgárságtól való megfosztás mellékbüntetésként funkci-
onált állam elleni, igazgatás rendje elleni bűncselekményeknél. Eltérés volt azonban a bün-
tetőjogi szankcióktól, hogy nem bíróság rendelte el, nem volt helye jogorvoslatnak, kollek-
tív jellegű volt (kiterjedt a családtagokra) és objektív alapú volt, alkalmazása nem kívánt
meg szándékosságot vagy gondatlanságot. Sőt, 1947-ig a megfosztást nem törvény, hanem
rendelet szabályozta, így a  nulla poena sine lege követelménynek sem felelt meg. A meg-
fosztás szorosan kapcsolódott büntetőjogi büntetésekhez, intézkedésekhez, mellőzte azon-
ban azokat a garanciákat, amelyeket törvény a büntetőjog számára előír.30

13.2.1. Lemondás

A köztársasági elnökhöz címzett nyilatkozattal lemondhat állampolgárságáról az, aki külföl-
dön él és külföldi állampolgár, vagy a külföldi állampolgárság megszerzését valószínűsíti. To-
vábbi feltétel, hogy az illető a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel, vagy
Magyarország területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyta vagy külföldön élő
magyar állampolgárként nincs bejelentett, érvényes tartózkodási helye Magyarországon.
A hontalanság elkerülése érdekében tartja elégségesnek az Ápt. a külföldi állampolgárság
megszerzésének valószínűsítését, ezzel biztosítani kívánja, hogy lemondással senki ne vál-
jon hontalanná. Egyes államok azonban nem ismerik a kettős állampolgárság intézményét,
így annak a magyar állampolgárnak, aki ilyen államnak az állampolgárságát kívánja meg-
szerezni, előbb le kell mondania magyar állampolgárságáról.

Amennyiben mégis „állampolgárság nélkül marad” a magyar állampolgárságáról lemondott
kérelmező, három éven belül kérheti a magyar állampolgárság visszaállítását. A határidő el-
mulasztása esetén csak visszahonosításnak van helye. A visszaállítás annyiban kedvezőbb a
visszahonosításnál, hogy az állampolgárság megszerzése ebben az esetben alanyi jog, nem
függ az állam mérlegelésétől.

Amennyiben a lemondás feltételei fennállnak, az állampolgársági ügyekben eljáró szerv ja-
vaslatára a miniszter előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek a lemondás elfogadására,
amelyről a köztársasági elnök okiratot állít ki.
Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv határozatban állapítja meg, ha a lemondás elfoga-
dásának feltételei hiányoznak. A határozat felülvizsgálata a Fővárosi Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróságtól kérhető.

A lemondást  a  korábbi  törvények elbocsátásnak nevezték,  a  terminológiaváltást  az  tette
szükségessé, hogy az Ápt. hangsúlyozni kívánta, hogy nem az állam (elbocsátó) aktusa, ha-
nem a kérelmező (lemondó) nyilatkozata eredményezi az állampolgárság megszűnését.

30 Csink Lóránt: Az állampolgárság szabályozása 1945 és 1950 között Magyarországon. Publ. doct.
jur. Szeged, 2004. 147. p.
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13.2.2. Visszavonás

Visszavonható az állampolgársága annak, aki a magyar állampolgárságát jogszabályok meg-
szegésével, vagy a hatóságot félrevezetve szerezte meg, így például, ha valótlan adatot kö-
zölt, vagy valós tényt elhallgatott. Az állampolgárság visszavonására csak a megszerzéstől
számított 10 éven belül van lehetőség.

A visszavonás körülményeinek fennállásáról az állampolgársági ügyekben eljáró szerv hatá-
rozatot hoz, és a köztársasági elnök dönt. A határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell
tenni, és az állampolgárság a közzététel napjával szűnik meg (nem visszaható hatállyal).

Tartalmi elemeiből kifolyólag a visszavonás fogalmilag kizárt, ha valaki születéssel szerzett
állampolgárságot.

13.3. Eljárás állampolgársági ügyekben

Az állampolgársági ügyekben történő eljárás önálló eljárási típus a magyar jogrendszerben,
amely nem tartozik a Ket. hatálya alá. Az állampolgársági eljárás szabályait az Ápt. tartal-
mazza, amelynek vonatkozó rendelkezéseit 2005-ben lényegesen módosították. Az állam-
polgársági jogviszony sajátosságaiból következően azonban ebben az esetben a visszaható
hatály kizárt – akkor is, ha az új szabályozás a kérelmezőre nézve kedvezőbb.

Az állampolgársági eljárás kérelemre indul. A kérelmet magyar nyelven, személyesen az
erre rendelt formanyomtatványon kell beadni a lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz, a
fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájához, a magyar konzuli
tisztviselőhöz, vagy az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez.

Amennyiben a kérelmező cselekvőképtelen,  a kérelmet törvényes képviselője  terjesztheti
elő, a korlátozottan cselekvőképtelen személyt azonban meg kell hallgatni. A visszaélések
elkerülése érdekében kiskorú személy magyar állampolgárság megszerzésére irányuló nyi-
latkozatához és kérelméhez és az állampolgárságról való lemondásához mindkét szülő hoz-
zájárulása szükséges.

A járási hivatal érdemi vizsgálatra nem jogosult, az iratokat öt napon belül (a konzul az első
diplomáciai postával) továbbítani köteles az  állampolgársági ügyekben eljáró szervhez. A
kérelmet érdemben meg kell vizsgálni, melynek során hiánypótlás is elrendelhető. A minisz-
ter három hónapon belül előterjesztést tesz a köztársasági elnöknek.

Állampolgársági ügyekben – az állam képviseletében – a köztársasági elnök rendelkezik
döntési jogkörrel. Az államfő döntési szabadsága azonban nem teljes, jogosult ugyan eltérni
a miniszter javaslatában foglaltaktól, de ezen hatásköre a miniszter ellenjegyzéséhez kötött;
ellenjegyzés hiányában az állampolgársági ügyben hozott döntés érvénytelen.

Honosítás és visszahonosítás esetén a köztársasági elnök honosítási, illetve visszahonosítási
okiratot állít ki. Az okirat azonban nem konstitutív hatályú, nem keletkeztet állampolgársá-
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got.  Az  állampolgárság  az  állampolgársági  eskü  vagy  fogadalom  tételével  keletkezik.31

Amennyiben a kérelmező a felhívástól számított egy éven belül nem tesz esküt vagy foga-
dalmat, az okirat hatályát veszti.

A honosítási, visszahonosítási okirat csak abban az esetben konstitutív hatályú, ha a kérel-
mező az okirat kiállítását követően, de az eskü letétele előtt meghal – ilyen esetben az ál-
lampolgárság az okirat kiállításának napjával keletkezik.

14.
NÉPSZAVAZÁS ÉS EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS

Alaptörvény B) cikk
[...]
(3) A közhatalom forrása a nép.
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

A népszavazás a közvetlen hatalomgyakorlás általános és „legerősebb” formája, a nép bevo-
nása a döntéshozatalba, amely lehetőséget ad arra, hogy valamely kérdést a nép közvetlenül
döntsön el.

Területi kiterjedésük szerint megkülönböztetünk országos és helyi népszavazásokat. A kettő
közötti különbség azonban mélyebb, mint hogy milyen földrajzi területet érint; az országos
népszavazás  nem csupán kiterjedésében nagyobb a helyinél.  A minőségi különbséget az
adja,  hogy országos népszavazásnál  a  választópolgárok  a  főhatalmat,  a  népszuverenitást
gyakorolják közvetlenül, ezzel szemben helyi népszavazásnál „csupán” a helyi közügyeket
intézik ebben a formában [lásd Alaptörvény 31. cikk (2) bekezdés].

14.1. Országos népszavazás

Alaptörvény 8. cikk
(1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos
népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár
kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és
eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.
(2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kér-
dés lehet.
(3) Nem lehet országos népszavazást tartani
a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésről;
b) a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adó-
nemről, illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló
törvény tartalmáról;

31 Az Ápt. külön nevesíti az esküt és a fogadalmat, amelyek közti különbség, hogy az utóbbi végén
nem szerepel az „Isten engem úgy segéljen” kitétel. Ez azért különleges, mert a többi jogszabály
(pl.  köztisztviselői  törvény) egységesen eskünek nevezi az intézményt, a lelkiismereti  utalástól
függetlenül.
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