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 Kötelező mellékletek
 honosítási  kérelem  nyomtatvány,  valamint  –  amennyiben  a

kérelmezőnek történt  külföldön anyakönyvi  eseménye és az
hazailag anyakönyvezésre még nem került – külföldön történt
születés, illetőleg házasságkötés hazai anyakönyvezése iránti
kérelem adatlap,

 a  kérelmező eredeti  születési  anyakönyvi  kivonata és  a
családi  állapotát  igazoló  eredeti  okmányok  (pl.:  házassági,
halotti  anyakönyvi  kivonat,  jogerős  bontóítélet.  (Az  idegen
nyelvű  okiratokat  hiteles  magyar  nyelvű  fordítással  és  –
nemzetközi  szerződés  eltérő  rendelkezése  hiányában  –
diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni.),

 magyarországi lakhatás és megélhetés  igazolására alkalmas
iratok. 

Magyarországi lakhatás igazolására alkalmas iratok.
 saját  tulajdonú  ingatlan  esetében  3  hónapnál  nem  régebbi

tulajdoni lap, 
 bérlemény  esetében,  a  lakásbérleti  szerződés,  valamint  a

bérbeadó  tulajdonjogát  igazoló  3  hónapnál  nem  régebbi
tulajdoni lap,

 befogadott  személy  esetében,  a  befogadó  nyilatkozat,
valamint  a  befogadó  tulajdonjogát  igazoló  3  hónapnál  nem
régebbi tulajdoni lap.

Magyarországi megélhetés igazolására alkalmas iratok.
 a  kérelmező  (valamint  házastársa)  adóhatóság  (NAV)  által

kiállított az előző három évről szóló jövedelemigazolása és az
utolsó háromhavi jövedelmét tartalmazó munkáltatói igazolás,

 nyugdíjas  személy  esetében a  nyugdíjmegállapító  határozat
fénymásolata (az adott évre vonatkozóan),

 eltartott személy esetében, az eltartási nyilatkozat, valamint az
eltartó jövedelemigazolása (a fentiek szerint).

A  kérelem  elbírálását  elősegíti,  ha  csatolja  a  bevándorlást  vagy
letelepedést  engedélyező,  illetve  a  menekültügyi  hatóság
határozatának,  továbbá  az  állandó  tartózkodásra  jogosító
engedélyének fénymásolatát.

Alkotmányos alapismeretek vizsga

A  vizsgára  a  kérelmező  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  (a
továbbiakban: BFKH) Jogi és Koordinációs Főosztályán jelentkezhet
személyesen, postai úton vagy elektronikusan.



A  vizsga  díja  a  mindenkori  kötelező  legkisebb  havi  munkabér
(minimálbér) ötven százaléka.

A vizsga alól mentesülők köre:
 a  cselekvőképtelen,  illetve  a  korlátozottan  cselekvőképes

személy,
 aki  magyar  tannyelvű  nevelési-oktatási  vagy  felsőoktatási

intézményben  szerzett  végzettséget  és  a  kérelem
benyújtásakor csatolja a végzettséget tanúsító bizonyítványt,
illetve  az  oklevél/diploma  közjegyző,  vagy  a  kibocsátó
intézmény által hitelesített másolatát,

 a kérelem benyújtásakor 60. életévét betöltötte,
 igazolja,  hogy  egészségi  állapotának  tartós  és

visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére,
és a kérelem benyújtásakor csatolja az erről szóló, a betegség
jellege szerint illetékes szakintézmény igazolását.

Az alkotmányos alapismeretek vizsgáról, annak feltételeiről részletes
tájékoztatást az alábbi oldalon talál:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/alkotmanyos-
alapismeretek-vizsga 

Névmódosítási kérelem

A honosítási kérelemben a kérelmező egyidejűleg kérheti:
 hogy saját  vagy felmenője  egykori  magyar  születési  családi

nevét viselhesse,
 többtagú születési családi nevéből egy vagy több tag, valamint

születési és házassági nevéből a nemre utaló végződés vagy
névelem elhagyását,

 utónevének magyar megfelelőjét,
 amennyiben  házassági  nevet  visel,  házastársa  vagy  annak

felmenője, illetve - özvegy, elvált családi állapot esetén - volt
házastársa  vagy  annak  felmenője  egykori  magyar  születési
családi nevének viselését,
Utóbbi névviselési forma akkor engedélyezhető, ha:

- házas családi állapot esetén - házastársa saját vagy
felmenője  egykori  magyar  születési  családinevét
viseli  vagy a honosítási  eljárásban annak viselését
kéri,

- elvált családi állapot esetén - volt házastársa a saját
vagy  felmenője  egykori  magyar  születésicsaládi
nevét viselte,

-  özvegy  családi  állapot  esetén  -  volt  házastársa  a
saját vagy felmenője egykori magyar születésicsaládi
nevét  viselte  vagy  a  honosítási  eljárásban  annak
viselését kérhette volna.

A honosítást kérő külföldi a névmódosítás során egyúttal kérheti elhalt
anyja nevének magyar nyelven való feltüntetését, ha az anya nevét
hivatalos okiratban magyar nyelven korábban feltüntették.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/alkotmanyos-alapismeretek-vizsga
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/alkotmanyos-alapismeretek-vizsga


A  névmódosítást  hagyományos  honosítás  esetében  az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv engedélyezi. Az engedélyezett
névmódosítás az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtétel napján
lép hatályba.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

Irattovábbítás, átvételt követő 5 napon belül
A  magyar  állampolgárság  honosítással,  illetve  visszahonosítással
történő  megszerzésére  irányuló  kérelemről  -  a  miniszter
előterjesztése  alapján  -  a  köztársasági  elnök  dönt. A  miniszter  az
előterjesztést  három  hónapon  belül  nyújtja  be  a  köztársasági
elnöknek.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A honosítási kérelmet személyesen,
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalánál,
a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati 
irodájánál (kormányablak),
a magyar konzuli tisztviselőknél, illetve
az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél lehet benyújtani

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A nem magyar állampolgár a magyar állampolgárságról szóló 1993.
évi  LV.  törvényben  (a  továbbiakban:  Ápt)  meghatározott  feltételek
teljesítése esetén, meghatározott eljárás eredményeként nyerheti el a
magyar  állampolgárságot.  A  honosítás  feltételeit  és  a
kedvezményezett személyi kategóriákat az Ápt. 4. § -a állapítja meg.
A honosítási kérelem benyújtásának általános feltételei

 a kérelmező a kérelem benyújtását  közvetlenül  megelőzően
meghatározott  ideig  –  bevándoroltként,  letelepedettként,
menekültként, oltalmazottként elismert személyek, valamint a
szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkezők  köre  –
folyamatosan  Magyarországon  lakott  és  állandó  bejelentett
lakóhellyel  (lakcímkártyával)  rendelkezik  (az  időtartam
számítása  a  személyiadat-  és  lakcímnyilvántartásba  vételtől
számítódik, továbbá a kérelem benyújtását megelőző itt lakás
előírt  időtartama  változó  attól  függően,  hogy  a  kérelmező
melyik honosítási esetkörbe tartozik),

 büntetlen előélet, valamint büntetőeljárás nincs folyamatban a
kérelmező ellen,

 biztosított magyarországi lakhatás és megélhetés,
 a  kérelmező  honosítása  Magyarország  közbiztonságát  és

nemzetbiztonságát nem sérti,
 alkotmányos  alapismeretekből  magyar  nyelven  vizsgát  kell

tenni, kivéve, ha ez alól az Ápt. alapján mentesül.

A magyar  állampolgárság  megszerzésének  nem feltétele  a külföldi
állampolgárságról való lemondás, azonban egyes országokban a más
állam állampolgárságának  megszerzése eredményezheti  az eredeti
állampolgárság elvesztését  (ezzel  kapcsolatban javasoljuk,  keresse



fel hazája illetékes szervét vagy annak külképviseletét).

A  honosítási  kérelem  benyújtását  megelőző,  fent  említett
időtartam az egyes esetkörök vonatkozásában a következő.

1. Amennyiben  a  nem magyar  állampolgár  nem tartozik  az  alábbi
kedvezményes  honosítási  esetkörök  valamelyikébe, honosítási
kérelmét  a  lakcímbejelentéstől  számított  nyolc  év elteltével
nyújthatja be az általános feltételek teljesülése mellett.  

2.  Háromévi folyamatos  magyarországi  itt  lakás  után  –  az
általános  feltételek  teljesülése  mellett  –  kedvezményes
honosítást kérhet az a nem magyar állampolgár, aki:

 magyar állampolgárral legalább három éve érvényes 
házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt 
meg,

 kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
 magyar állampolgár fogadta örökbe (és időközben nagykorúvá

vált),
 magyar hatóság menekültként elismerte vagy
 hontalan.

3.  Ötévi folyamatos magyarországi itt lakás után – az általános
feltételek teljesülése  mellett  –  kérheti  a  honosítását  az  a  nem
magyar állampolgár, aki:

 Magyarország területén született,
 kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet.

Kiskorú  gyermek esetében  el  lehet  tekinteni  a fenti,  meghatározott
időtartamú magyarországi ittlakástól (elegendő, ha a gyermek állandó
bejelentett lakóhellyel /lakcímkártyával/ rendelkezik Magyarországon),
amennyiben a honosítást  a szülővel  együtt  kéri,  vagy a szülő  már
megszerezte a magyar állampolgárságot.

Magyar  állampolgár  által  örökbefogadott  kiskorú  honosítását  az
örökbefogadó a gyermek lakóhelyétől függetlenül kérheti.

A BFKH a honosítási kérelmeket három hónapon belül terjeszti fel  a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez.

A  megállapított  határidőbe  nem  számít  bele  a  hiánypótlásra
felhívástól  annak  teljesítéséig  terjedő  idő,  valamint  az  eljáráshoz
szükséges adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz
vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig
terjedő idő.

A  magyar  állampolgárság  megszerzéséről  a  köztársasági  elnök
honosítási  okiratot  ad  ki.  Ezt  követően  a  kérelmezőnek
állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre a lakóhely
szerint illetékes polgármester küldi meg a felhívást (kivételes esetben,
például a kiskorú örökbefogadottak esetében az állampolgársági eskü
vagy fogadalom letétele  a magyar  külképviselet  is  lehet  – ekkor  a



külképviselet  vezetője  küldi  meg  az  ügyfélnek,  illetőleg  törvényes
képviselőjének a felhívást). A magyar állampolgárságot a kérelmező
az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg.

A polgármester/külképviselet vezetője az okirat megérkezését követő
30 napon belül  értesíti  a kérelmezőt  az állampolgársági  eskü vagy
fogadalom letételének időpontjáról és helyéről. Amennyiben az eskü
vagy fogadalom letételére egy éven belül nem kerül sor, a honosítási
okirat hatályát veszti.

Amennyiben a kérelmező a honosítási  feltételeket  nem teljesíti,  és
kérelme elutasításra kerül, abban az esetben lehetősége van újabb
honosítási kérelem benyújtására.

A  magyar  állampolgárság  visszavonható  attól  a  személytől,  aki
magyar  állampolgárságát  a  jogszabályok  megszegésével,  így
különösen  valótlan  adatok  közlésével,  illetve  adatok  vagy  tények
elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Időpontfoglalás kormányablakba: 1818

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/allampolgarsag-
honositas-anyakonyvezes-nevvaltoztatas 

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az  állampolgársági  ügyekben  a  köztársasági  elnök  diszkrecionális
jogkörében dönt,  azaz döntését  nem köteles indokolni,  és döntése
ellen jogorvoslatnak nincs helye.
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