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A nyilatkozathoz minden esetben eredetben kell mellékelni:
 a születési anyakönyvi kivonatot,
 a  családi  állapotot  igazoló  okiratot,  (házassági  anyakönyvi

kivonat,  jogerős  bontó  ítélet,  házastárs  halotti  anyakönyvi
kivonata)

 a  külföldi  állampolgárságot  igazoló  okiratot,  (az  adott  állam
illetékes hatósága által kiadott állampolgársági bizonyítványt,
vagy  érvényes  külföldi  útlevelet)  vagy  az  állampolgárság
megszerzését kilátásba helyező ígérvényt,

 ha  a  lemondó  nyilatkozat  kiskorú  gyermekre  is  kiterjed,
mindkét  szülőnek  alá  kell  írnia  a  kérelmet,  (különélő  szülő
hozzájárulását  is  mellékelni  kell,  ha  ennek  nincs
elháríthatatlan akadálya)

 annak a kérelmezőnek,  aki  korábban nem szüntette  meg a
magyarországi  lakó-,  vagy  tartózkodási  helyét,  a  lemondási
nyilatkozat  benyújtásával  együtt  a  magyarországi  lakóhely
megszüntetését  is  kezdeményeznie  kell,  a lakcímjelentő lap
kitöltésével.  (A  lakcímjelentő  lapon  a  „külföldi  letelepedés”
rovatot kell megjelölni.)

Az idegen nyelvű okiratokat hiteles magyar nyelvű fordítással és –
nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – diplomáciai
felülhitelesítéssel ellátva kell mellékelni.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

illeték- és díjmentes

Ügyintézési határidő

Amennyiben  a  lemondás törvényi  feltételei  fennállnak,  a  BFKH a
döntési tervezetet 60 napon belül terjeszti fel a Miniszterelnökséget
vezető  miniszterhez.  A  miniszter  javaslatot  tesz  a  köztársasági
elnöknek a lemondás elfogadására, a köztársasági elnök a lemondás
elfogadásáról  okiratot  ad  ki,  a  magyar  állampolgárság  az  okirat
kiállítása napján szűnik meg.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot magyar nyelven, az erre
rendszeresített nyomtatványon személyesen kell benyújtani

lehetőleg a magyar konzuli tisztviselőhöz,
a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalához,
az integrált ügyfélszolgálati irodához („kormányablak”)
az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez



Ki nyújthatja be a lemondási nyilatkozatot?
 nagykorú,  cselekvőképes  (18.  életévét  betöltött)  személy

személyesen,
 kiskorú,  illetőleg  a  cselekvőképtelen  személy  nevében  a

törvényes képviselője nyújthatja be.

A nyilatkozatot a korlátozottan cselekvőképes, vagyis a 14. életévét
betöltött  gyermeknek is alá kell  írnia, feltéve, hogy a kérelem rá is
kiterjed.  A  nagykorú  gyermeknek  önálló  kérelmet  kell  benyújtania
akkor is, ha együtt él a szülőkkel.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A  magyar  állampolgárság  a  kérelmező  saját  elhatározásából,
lemondással szüntethető meg. A lemondás a köztársasági elnökhöz
címzett,  az  erre  rendszeresített  nyomtatványon  előterjesztett
nyilatkozat.

Az  állampolgársági  törvény  két  feltételhez  köti  a  lemondás
elfogadását:

 a  kérelmező  külföldön  lakjon,  vagyis  bejelentette  a  külföldi
letelepedését, Magyarországon nincs lakó- vagy tartózkodási
helye, vagy soha nem élt Magyarországon és

 igazolja,  hogy  rendelkezik  egy  másik  állam
állampolgárságával,  vagy  annak  megszerzését  kilátásba
helyezték részére (állampolgársági ígérvényt kapott).

A  kérelmező  a  lemondási  nyilatkozatát  a  köztársasági  elnök
döntéséig  visszavonhatja,  ebben  az  esetben az eljárást  a hatóság
megszünteti.

A lemondás elfogadásáról szóló okirat kézbesítése előtt a kérelmező
birtokában lévő magyar állampolgárságot tanúsító okiratokat (útlevél,
személyazonosító igazolvány, állampolgársági bizonyítvány) a konzul
bevonja.

A  lemondási  okirat  keltétől  számított  három  éven  belül  kérheti  a
magyar  állampolgárság  visszaállítását  az,  aki  nem  kapta  meg  az
ígérvényt  kiadó állam állampolgárságát.  A  kérelmet  a  köztársasági
elnöknek  címezve  a  járási  hivatalhoz,  az  integrált  ügyfélszolgálati
irodához, a magyar konzuli tisztviselőhöz, illetve az állampolgársági
ügyekben eljáró szervhez lehet benyújtani. A kérelemhez mellékelni
kell  az  ígérvényt  kiadó  külföldi  hatóság  igazolását  arról,  hogy  a
kérelmező  az  állampolgárságot  nem  nyerte  el  és  csatolni  kell  a
lemondás elfogadásáról szóló okiratot.

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
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lemondás a magyar állampolgárságról kérelem nyomtatvány



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

Ha a lemondás törvényi feltételei nem állnak fenn, e tényt a BFKH –
60  napon  belül  –  határozatban  állapítja  meg.  A  határozat
felülvizsgálata a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi
Törvényszéktől kérhető.
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