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PROTOKÓŁ 

o uchyleniu Konwencji między Polską Rzecząpos
politą Ludową a WęgierSką ' Republiką : ludową 
w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o po
dwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie 

dnia 5 lipca 1961 r. 

Rzeczpospolita Polska i Republika Węgierska uzgodniły, 
co następuje: 

Artykuł 1 

Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania 
obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisana 
w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., zostaje uchylona z dniem 
wejścia w życie niniejszego protokołu. 

Artykuł 2 

Protokół niniejszy podlega ratyfikacji i wejdzie w życie 
po' upływie trzydziestu dni od dnia wymiany dokumentów 
ratyfikayyjnych. 

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych odbędzie się 

w Warszawie w możliwie najbliższym terminie. 

Sporządzono w Budapeszcie dnia 13 stycznia 1993 r. 
w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i węgier
skim, przy czym oba teksty mają jednakową moc. 

Za Rzeczpospolitą Polską: Za Republikę Węgierską: 

M. Koźmiński Zsuffa I. 

Po zapoznaniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: 

- został on uznany za słuszny w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, 

- jest on przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

- będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 7 kwietnia 1993 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 
L.S. 

Minister Spraw Zagranicznych: K. Skubiszewski 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 18 stycznia 1994 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską Rzeczą
pospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym 
obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., sporządzonego w Budapeszcie dnia 13 

stycznia 1993 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 2 Protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską 
Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową 
w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym 
obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 
1961 r., sporządzonego w Budapeszcie dnia 13 stycznia 
1993 r., dokonana została w Warszawie dnia 13 stycznia 

1994 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych wymienione
go protokołu. 

Zgodnie z postanowieniem artykułu 2 powyższego pro
tokołu wchodzi on w życie dnia 12 lutego 1994 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: A. Olechowski 


