Honosítással, visszahonosítással, egyszerűsített honosítással és az állampolgársággal
kapcsolatos ügyek
Magyar állampolgár az, aki az 1993. LV. törvény (Állampolgársági törvény)
hatálybalépésekor magyar állampolgár volt, aki ezután születéssel magyar állampolgár lett, és
aki kérelemmel magyar állampolgárságot szerzett. Magyar állampolgárság születéssel,
családjogi ténnyel és területi elv alapján keletkezik, e mellett honosítással szerezhető.
Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár
• ha a kérelem előterjesztését megelőző nyolc éven át folyamatosan Magyarországon
lakott,
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar
bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti
• igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményesen vizsgát
tett, vagy az alól a törvény alapján mentesül
Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár,
• aki a kérelme előterjesztését megelőzően legalább három évig folyamatosan
Magyarországon lakott
• a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar
bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban
• megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított
• honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti
• igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményesen vizsgát
tett, vagy az alól a törvény alapján mentesül, ha
- magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a
házastárs halálával szűnt meg
- kiskorú gyermeke magyar állampolgár
- magyar állampolgár fogadta örökbe vagy
- magyar hatóság menekültként elismerte.
Kedvezményesen honosítható továbbá az a nem magyar állampolgár, akinek a kérelem
benyújtását megelőzően legalább öt éven át folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye, a
magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellen magyar bíróság előtt
büntetőeljárás nincs folyamatban, valamint igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből
magyar nyelven eredményesen vizsgát tett, vagy az alól a törvény alapján mentesül, ha
- az ország területén született
- kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet
- hontalan.
Kiskorú esetén a meghatározott időtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytől el lehet
tekinteni, ha honosítását a szülőjével együtt kéri, vagy szülője a magyar állampolgárságot
megszerezte.
Egyszerűsített honosítás
Az Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény módosítását, amely lehetővé tette 2011. január 1-jétől a határon túli magyarok
egyszerűsített, kedvezményes honosítását.

Az egyszerűsített, kedvezményes honosítást kérheti a Magyarországon élő (függetlenül az itt
tartózkodás időtartamától, jogcímétől) és a szomszédos államokban élő mellett a nyugateurópai, tengeren túli kérelmező egyaránt, aki a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a
kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, valamint
honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, az új
rendelkezések értelmében nem kell igazolnia a lakhatását és megélhetését (az itt élőnek sem),
alkotmányos alapismeretekből sem kell vizsgát tennie, elegendő, ha felmenője magyar
állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását és magyar nyelvtudását
igazolja. Az együtt élő családtagok közös kérelem-benyújtással is élhetnek.
Az egyszerűsített honosítással együtt a névmódosítási kérelem-nyomtatványon a születési
családi név „tükörfordítása” helyett az utónév magyar megfelelője kérhető. Az
állampolgársági kérelmet a cselekvőképes kérelmező személyesen, a korlátozottan
cselekvőképes, illetőleg a cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője
terjesztheti elő.
A honosítási és visszahonosítási kérelemmel egyidejűleg benyújtható névmódosítási kérelem
arra nyújt lehetőséget, hogy a kérelmező a magyar állampolgárság megszerzésével együtt
• visszanyerje családjának egykor – esetenként régies magyar helyesírás szerint – viselt családi
nevét,
• a magyar névviselési szokásoktól idegen elemeket, nemre utaló végződést a nevéből elhagyja,
illetve
• utónevének a magyar megfelelőjét kérje.
A névmódosítást személyenként, önálló kérelem-nyomtatványon kell kérelmezni,
névmódosítással nem változtatható meg a házassági név, a házassági névviselési forma.
A névmódosítás a magyar állampolgárság megszerzésével (eskü- vagy fogadalom-tétellel)
egyidejűleg lép hatályba.
A honosítottak és visszahonosítottak esetében a magyar állampolgárság megszerzését – 2007
óta kötelezően – követi a hazai anyakönyvezés. A honosított személy állampolgársági esküje,
vagy fogadalma után a BÁH Hazai Anyakönyvi Osztálya végzi el a honosított személy hazai
anyakönyvezését, majd a kiállított anyakönyvi kivonatokat megküldik a honosított
személyeknek.
A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.)
Korm. rendelet 28/A. §-a szerint állandó személyazonosító igazolvány illeti meg a
honosítással vagy visszahonosítással magyar állampolgárságot szerzett személyt –
amennyiben az okmányra egyébként is jogosult, azaz magyarországon lakó- vagy tartózkodási
helye van. A honosítási vagy visszahonosítási kérelemmel együtt a személyazonosító
igazolvány kiállításához szükséges adatlapot kell felvenni azzal a kérelmezővel, aki a
polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásában szerepel („lakcímkártyája” van).
Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az egyszerűsített eljárásban
kedvezményesen honosított és a visszahonosított személyt a kérelem benyújtásakor általa
megjelölt polgármester vagy magyar külképviselet vezetője hívja fel, és gondoskodik az
ünnepélyes eskü- vagy fogadalomtételről. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü
vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

Visszahonosítás

Kérelmére visszahonosítható az a személy, aki a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a
kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban, valamint
honosítása a Magyar Köztársaság közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti, ha magyar
állampolgársága korábban megszűnt, és magyar nyelvtudását igazolja.
A honosítási/visszahonosítási kérelemhez jogszabályban meghatározott mellékleteket kell
csatolni.
• nagykorú kérelmező(k) esetén saját kézzel írt nem szakmai önéletrajza
• külföldi lakóhely esetén 1 db, magyarországi lakóhely esetén 2 db arcfénykép
• születési anyakönyvi kivonat
• családi állapot igazolására házassági anyakönyvi kivonat, megszűnt házasság esetén a
házasságfelbontásáról szóló jogerős bírósági határozat, vagy a volt házastárs halotti
anyakönyvi kivonata. Nőtlen vagy hajadon családi állapot esetén nyilatkozat tehető.
• a kérelmező(k), illetve felmenői(k) egykori magyar állampolgárságát igazoló okiratok,
vagy a magyarországi származás valószínűsítésére szolgáló iratok
• kiskorú kérelmező esetében a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz
• a hagyományos honosítási kérelemhez a magyarországi lakás és megélhetés igazolása
mellett az alkotmányos alapismeretekről szóló vizsgaigazolást is be kell mutatni.
Amennyiben a kérelmező mentesül az alkotmányos alapismeretek vizsga letétele alól,
úgy az arról szóló iratokat is mellékelni kell.
Nem köteles alkotmányos alapismeretekből alapvizsgát tenni
• a cselekvőképtelen vagy a korlátozottan cselekvőképes személy
• aki magyar tannyelvű oktatási intézményben alap- közép- vagy felsőfokú végzettséget
szerzett
• aki a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte
• aki igazolja, hogy az egészségügyi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása
miatt képtelen a vizsga letételére.
Illetékesség:
Az állampolgársági kérelmeket a kérelmező (ideértve a Magyarországon élő kérelmezőt is)
lakóhelyétől függetlenül, választása szerint bármely
• a települési önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetőjéhez,
• az integrált ügyfélszolgálati irodákhoz,
• a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve
• a Kormány által kijelölt, az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez nyújthatja be.
Ez a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: BÁH). A kérelmeket a
BÁH Regionális Igazgatóságainak ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.
Szükséges okiratok:
Állampolgárság igazolására, személyazonosításra valamint lakóhely igazolására szolgáló
érvényes okmányok.
Ügyintézés határideje, díja:
Az állampolgársági kérelmet az anyakönyvvezető 5 napon belül köteles felterjeszteni a
miniszterhez.

A honosítási okiratot a miniszter a kiállítástól számított 15 napon belül megküldi a kérelmező
lakóhelye szerint illetékes polgármesternek. A polgármester a az okirat megérkezését követő
15 napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének
időpontjáról és helyéről. Az állampolgársági esküt, vagy fogadalmat a letételére szóló felhívás
kézbesítéséről számított két hónapon belül kell letenni.
Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelemnek a miniszter három hónapon belül
tesz eleget.
A honosítási/visszahonosítási eljárás, illetve az ezzel együtt előterjeszthető névmódosítás
iránti kérelem illetékmentes.

