A köztársasági elnöknek
Budapest

HONOSÍTÁSI-VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a)
bekezdése, illetve 5. §-a alapján
Alulírott ................................................... és házastársam, .........................................................
kérem/kérjük, hogy ................................. ........................................................................... nevű
kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(i)mmel/inkkel együtt a magyar
állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. §-a alapján
honosítani/visszahonosítani és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjen.
A KÉRELMEZŐ
I.

A kérelmező személyi adatai:

1. Házassági neve: ................................................................................................................
Születési családi neve: ......................................................................................................
Születési utóneve(i): .........................................................................................................
Előző (születési) családi neve: .........................................................................................
Előző utóneve(i): ..............................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ................................................................................ (ország, tartomány,
szövetségi állam) ............................................................................ (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar
elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen
aláhúzni!)

Születési ideje:.................... év ........................hó ..................... nap
3. Állampolgársága(i): ..........................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:......................................
4. Előző állampolgársága: ....................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt
meg: ..................................................................................................................................
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□ ........................................................................ (város, község)
................................................................................................................
............................................ (utca) ...........................(hsz.)
............................................ (ép./lh.) .............. (em.) ................. (ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□ ..................................................................... (város, község)
................................................................................................................
............................................ (utca) ...........................(hsz.)
............................................ (ép./lh.) .............. (em.) ................. (ajtó)

Külföldön: ...................................................... (ország) ................................ (település)
közelebbi cím: ..................................................................................................................
Telefonszáma:...................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: ....................................................................................
Egyéb elérhetősége: ..........................................................................................................
II.

A kérelmező családi állapotára vonatokozó adatok:

1. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált □
Házasságkötésének helye: ........................................ ideje:..............................................
2. Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ................................................
Az ítélet száma: ..............................................
Jogerőre emelkedésének ideje: .......................
3. Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ....................................................
4. Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a
jelenlegi
házasságát
megelőző
házasságkötésének
helye
és
ideje: .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: .............................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: .............................
..........................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:
..........................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ............................................................................
születési helye:..................................................................................................................
ideje: .................................................................................................................................
állampolgársága: ...............................................................................................................
Ha a jelenlegit megelőzően a 4. pontban foglaltakon kívül több házassága is volt, ennek
adatai (a 4. pontban foglalt részletezés szerint): ...............................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
III.

A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: ........................................................................................................................
Apja születési helye: ................................................. (ország) ................ (város, község)
ideje: .................................................................................................................................
Apja állampolgársága: ......................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ......................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...............................................................................................

2. Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................
Anyja születési helye: .......................................... (ország) ..................... (város, község)
ideje: .................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ....................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: ....................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...............................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye: ......................... (ország) ..................... (város, község)
ideje: .................................................................................................................................
IV.

A kérelmet a következőkre alapozom:
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)

A) Magyar állampolgár voltam ................. -tól ..................... -ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ...........................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja:............................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve: ....................................................... , születési helye: .............................
születési ideje: .........................................................., rokonsági fok: ..............................
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
C) Legalább tíz éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági
kérelmem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár.
D) Legalább öt éve érvényes házasságban élek olyan személlyel, aki az állampolgársági
kérelmem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekünk
született.
V.

A kérelmezőre és hozzátartozóira vonatkozó adatok:

A kérelmező korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .................................... mikor .............................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ......................................
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve: ........................................................................................................
Születési helye: ............................................... ideje: .......................................................
Állampolgársági okirat száma: .........................................................................................

2. A hozzátartozó neve: ........................................................................................................
Születési helye: ............................................... ideje: .......................................................
Állampolgársági okirat száma: .........................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .................................... mikor .............................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □

ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai tanulmányokra,
munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi rokonok nevére, lakóhelyére)

kérelmező

A HÁZASTÁRS
Ha a házastárs is kérelmező, akkor valamennyi pontot szíveskedjen kitölteni.
Ha a házastárs nem kérelmező, akkor kizárólag a VI. rész 1., 2. és 3. pontját – magyar állampolgár házastárs
esetén, illetve megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is – szíveskedjen kitölteni!

VI.

A kérelmező házastársának személyi adatai:

1. Házassági neve: ................................................................................................................
Születési családi neve: ......................................................................................................
Születési utóneve(i): .........................................................................................................
Előző (születési) családi neve: .........................................................................................
Előző utóneve(i): ..............................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
2. Születési helye: ................................................................................ (ország, tartomány,
szövetségi állam) ............................................................................ (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar
elnevezés mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen
aláhúzni!)

Születési ideje:.................... év ........................hó ..................... nap
3. Állampolgársága(i): ..........................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:......................................
4. Előző állampolgársága: ....................................................................................................
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt
meg: ..................................................................................................................................
5. Lakóhelye:
Magyarországon: □□□□ ........................................................................ (város, község)
................................................................................................................
............................................ (utca) ...........................(hsz.)
............................................ (ép./lh.) .............. (em.) ................. (ajtó)
Tartózkodási helye: □□□□ ..................................................................... (város, község)
................................................................................................................
............................................ (utca) ...........................(hsz.)
............................................ (ép./lh.) .............. (em.) ................. (ajtó)
Külföldön: ...................................................... (ország) ................................ (település)
közelebbi cím: ..................................................................................................................
Telefonszáma:...................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: ....................................................................................
Egyéb elérhetősége: ..........................................................................................................

6. A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok
Ha a jelenlegi házassága nem az első:
a
jelenlegi
házasságát
megelőző
házasságkötésének
helye
és
ideje: .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
házassági neve a jelenlegit megelőző házasságkötése után: .............................................
családi és utóneve a jelenlegit megelőző házasság megszűnése után: .............................
..........................................................................................................................................
a jelenlegi házasságát megelőző házassága megszűnésének módja, helye és ideje:
..........................................................................................................................................
A jelenlegit megelőző házastársa neve: ............................................................................
születési helye:..................................................................................................................
ideje: .................................................................................................................................
állampolgársága: ...............................................................................................................
Ha az előbb feltüntetetteket megelőzően volt házassága, ennek adatai: ..........................
..........................................................................................................................................
VII.

A kérelmező házastárs szüleire vonatkozó adatok:

1. Apja neve: .........................................................................................................................
Apja születési helye: ................................................. (ország) ................ (város, község)
ideje: .................................................................................................................................
Apja állampolgársága: ......................................................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: ......................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...............................................................................................
2. Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................
Anyja születési helye: .......................................... (ország) ..................... (város, község)
ideje: .................................................................................................................................
Anyja állampolgársága: ....................................................................................................
Anyja volt-e magyar állampolgár: ....................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: ...............................................................................................
3. Szülei házasságkötésének helye: ......................... (ország) ..................... (város, község)
ideje: .................................................................................................................................
VIII. A kérelmemet a következőkre alapozom:
(A megfelelőt szíveskedjen aláhúzni és kitölteni!)

A) Magyar állampolgár voltam ................. -tól .................... .-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ...........................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja:............................................
B) Felmenőm magyar állampolgár volt.

A felmenő neve: ....................................................... , születési helye: .............................
születési ideje: .........................................................., rokonsági fok: ..............................
Szíveskedjen a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
IX.

A kérelmező házastársára és hozzátartozóira vonatkozó adatok:

A kérelmező házastársa korábban kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .................................... mikor .............................................
A kérelem ügyében hozott döntés vagy állampolgársági okirat száma: ......................................
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
szerzett-e magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
1. A hozzátartozó neve: ........................................................................................................
Születési helye: ............................................... ideje: .......................................................
Állampolgársági okirat száma: .........................................................................................
2. A hozzátartozó neve: ........................................................................................................
Születési helye: ............................................... ideje: .......................................................
Állampolgársági okirat száma: .........................................................................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □
Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
kérelmezte-e a magyar állampolgárságot?
igen □ nem □
Ha igen, hol nyújtotta be a kérelmet .................................... mikor .............................................
Ha igen, kérem, hogy az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a hozzátartozóm honosítási
vagy visszahonosítási eljárásban csatolt, a honosítási eljárásom során felhasználható okiratokat
hivatalból szerezze be.
igen □ nem □

ÖNÉLETRAJZ
(az életút bemutatása legfeljebb egy oldal terjedelemben különös tekintettel az iskolai tanulmányokra,
munkahelyekre, a katonai szolgálat teljesítésének helyére, idejére, magyarországi rokonok nevére, lakóhelyére)

házastárs

A KÉRELMEZŐ(K) KISKORÚ GYERMEKE(I)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem a hivatalos magyar elnevezés
mellett a hivatalos külföldi helységnév feltüntetésével. (Ha kéri, szíveskedjen aláhúzni!)
1. Születési családi neve: .............................................. utóneve: .........................................
Születési helye: ................................... (ország)...................................... (város, község)
ideje: .........................................................................
Anyja születési és családi neve: .......................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................
2. Születési családi neve: .............................................. utóneve: .........................................
Születési helye: ................................... (ország)...................................... (város, község)
ideje: .........................................................................
Anyja születési és családi neve: .......................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................
3. Születési családi neve: .............................................. utóneve: .........................................
Születési helye: ................................... (ország)...................................... (város, község)
ideje: .........................................................................
Anyja születési és családi neve: .......................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................
4. Születési családi neve: .............................................. utóneve: .........................................
Születési helye: ................................... (ország)...................................... (város, község)
ideje: .........................................................................
Anyja születési és családi neve: .......................................................................................
Apja neve: .........................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................

NÉVMÓDOSÍTÁS
A névmódosítás lehetőségéről a tájékoztatást megkaptam.
Névmódosítást kérek/kérünk (az alábbi kérelmet ki kell tölteni) □
Névmódosítást nem kérek/kérünk (az alábbi kérelmet nem kell ki tölteni) □
Névmódosítás iránti kérelem
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján
Névmódosítási lehetőségek:
1. saját vagy felmenő egykori magyar születési családi nevének viselése
2. több tagú születési családi névből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági
névből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyása
3. utónév magyar megfelelőjének viselése
4. házastárs vagy volt házastárs saját vagy felmenője egykori magyar születési családi
nevének viselése
5. elhalt anyja nevének magyar nyelven történő feltüntetése
(A fentiek alapján kérem a választást a megfelelő szám feltüntetésével jelölni, és a kérelmezett név rovatot ezzel
egyezően kitölteni.)

Kérelmező □ □ □ □ □
Házassági nevem: .........................................................................................................................
Születési nevem: ............................................................................ (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név:...............................................................................
Házassági név: .............................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a
következő formában:
születési családi név: .................................................. utónév: ....................................................
Kérelmező házastársa □ □ □ □ □
Házassági nevem: .........................................................................................................................
Születési nevem: ............................................................................ (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név:
Születési név:...............................................................................
Házassági név: .............................................................................
Kérem, hogy elhalt anyám nevét a mellékelt okirat(ok) alapján, magyar nyelven tüntessék fel a
következő formában:
születési családi név: .................................................. utónév: ....................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ............................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ..........................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ............................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ..........................................................................................................................

Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési nevem: ............................................................................ (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ..........................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ............................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ..........................................................................................................................
Kérelmező gyermeke(i) □ □ □
Születési neve: ............................................................................... (családi és utónév, apai név)
Kérelmezett név: ..........................................................................................................................
Névmódosítási kérelem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)

□ saját, illetve apám, anyám, nagyapám, (távolabbi felmenőm) egykori állami születési
anyakönyvi kivonatát
□ kérelmező
□ házastárs
□ saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által
kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány;
útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; korabeli iskolai
bizonyítvány; egyéb okirat: ..........................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
□ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
□ a Nyelvtudományi Intézet szakvéleményét;
□ egyéb szakvéleményt: ...................................................................................................
□ kérelmező
□ házastárs
□ elhalt anyám halotti anyakönyvi kivonatát és hivatalos okiratot születési családi nevének
magyar nyelvű feltüntetésével
□ kérelmező
□ házastárs

MELLÉKLETEK
(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)

□ születési anyakönyvi kivonat(ok)
□ házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata
□ a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz,
visszahonosításhoz, névmódosításhoz
□ a cselekvőképtelen gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a hivatalból
kiadásra kerülő személyazonosító igazolványhoz
Egyéb iratok: ...............................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő
hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell
mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
2. Kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, és nem folyik ellenem büntetőeljárás,
továbbá az elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
□ kérelmező
□ házastárs

igen □ nem □
igen □ nem □

3. Kijelentem, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.
□ kérelmező
igen □ nem □
□ házastárs
igen □ nem □
4. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében – az Ápt. 4. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontjában meghatározott esetben – kijelentjük, hogy házasságunk legalább
tíz éve fennáll.
5. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott kérelem esetében – az Ápt. 4. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontjában meghatározott esetben – kijelentjük, hogy házasságunk legalább
öt éve fennáll.
6. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat ..........................................................……...
országban ……………………………………… településen/magyar külképviseleten
kívánom/kívánjuk letenni.
7. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy kiskorú gyermekem
honosításához a másik szülő ..................................................................... (név)

hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni nem tudom, a következő okok miatt (részletes
indoklás):
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
8. Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti eljáráshoz csatoltam a .....................................
.................................. okiratot, melyet kérek hivatalból beszerezni.
□ kérelmező
igen □ nem □
□ házastárs
igen □ nem □
9. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtása után bekövetkezett változásokról (pl. családi
állapot változása, gyermek születése, lakcím vagy elérhetőség változása, stb.) az
állampolgársági ügyekben eljáró szervet 15 napon belül a változást igazoló okiratok
egyidejű csatolásával értesítem. A lakcímváltozást és egyéb elérhetőségek változását
jelezni kell, arról iratot nem szükséges mellékelni.
Kelt: ........................................................

......................................................................
......................................................................
kérelmező aláírása

házastárs aláírása

......................................................................
......................................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
..................................... típusú és ............................... számú
..................................... típusú és ............................... számú
..................................... típusú és ............................... számú
..................................... típusú és ............................... számú
érvényes okirattal igazolták.
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli

............................................... -ig
............................................... -ig
............................................... -ig
............................................... -ig

Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező házastársa:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Tanúsítom, hogy a korlátozottan cselekvőképes kérelmező:
□ a magyar nyelvet érti és beszéli
□ a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli
Megjegyzés a nyelvismeretre vonatkozóan:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Kérelmező(k) az ujjnyomat rögzítését/elektronikus tároló elemen történő elhelyezését
visszautasította(ák).
□ kérelmező
igen □ nem □
□ házastárs
igen □ nem □
□ korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmező
igen □ nem □
□ korlátozottan cselekvőképes kiskorú kérelmező
igen □ nem □
□ 12. életévet betöltött kiskorú kérelmező törvényes képviselője
igen □ nem □
P. H.
.................................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi
hiányosságokról:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim: ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................
kérelmező aláírása”

