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A Magyar Köztársaság Elnökének
Budapest

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI – KÉRELEM
az 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése, illetve 5. §-a alapján
Alulírott .................….…........... és házastársam, ........................................ kérem/kérjük, hogy
.................…....................................................................................................... nevű kiskorú
vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel) együtt a magyar állampolgárságról
szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése, illetve 5. §-a alapján honosítani visszahonosítani - és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjék.
A KÉRELMEZŐ
I. A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve: ...........................................................................................................
Születési családi neve: ....................................................................................................
Születési utóneve(i): .......................................................................................................
Előző (születési) családi neve: .......................................................................................
Előző utóneve(i): .........................................................................................................
Neme: .................
2. Születési helye: ................................................. (ország, tartomány, szövetségi állam)
......................................................................... (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem
a) a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével
b) kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel.
(A kívánt részt szíveskedjék 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: ......................................................................................................................
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Telefonszáma: .............................................................................
Elektronikus levél (e-mail) címe: .....................................................................................
Egyéb elérhetősége: ...................................................................................................
II. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
1. Családi állapota: ...........................................................
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 jelenlegit megelőzően több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye,
ideje, házastárs neve, születési adatai és állampolgársága): ………….............
...............................................................................................................................................
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 neve: ..............................................................................................
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. Kérelmemet a következőkre alapozom:
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: ...................................................
Szíveskedjék a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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V. Hozzátartozója az elmúlt tíz évben szerzett-e magyar állampolgárságot: igen - nem
(Szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
1. A hozzátartozó neve: .............................................................
Születési helye: .................................................. ideje: .....................................
Az állampolgársági okirat száma: ...................................................
2. A hozzátartozó neve: ................................................
Születési helye: ..................................................... ideje: .....................................
Az állampolgársági okirat száma: ...................................................................
A HÁZASTÁRS
A VI. rész 1., 2. és 3. pontját magyar állampolgár házastárs, illetve megszűnt házasság
(házastárs halála, házasság felbontása) esetén is szíveskedjék kitölteni!
VI. A kérelmező házastársának születési adatai:
1. Házassági neve: .....................................................
Születési családi neve: ...................................................................................
Születési utóneve(i): .........................................................................
Előző (születési) családi neve: ........................................................................
Előző utóneve(i): .....................................................................................
Neme: ..........................................
2. Születési helye: ............................................................................ (ország, tartomány,
szövetségi állam) ......................................................................... (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem
a) a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével
b) kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel.
(A kívánt részt szíveskedjék 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 jelenlegit megelőzően több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye,
ideje, házastárs neve, születési adatai és állampolgársága): .......................
........................................................................................................................
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.................................................. ......................................................................
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 neve: ..............................................................................................
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. Kérelmemet a következőkre alapozom:
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: .........................................................
Szíveskedjék a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
IX. Hozzátartozója az elmúlt tíz évben szerzett-e magyar állampolgárságot: igen - nem
(Szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
1. A hozzátartozó neve: ............................................................................................
Születési helye: ......................................................... ideje: ...........................................
Az állampolgársági okirat száma: .............................................
2. A hozzátartozó neve: .............................................................................................
Születési helye: ..................................... ideje: ........................................................
Az állampolgársági okirat száma: ........................................................................
X. A kérelmező(k) kiskorú gyermeke(i)
A honosítási eljárás során a születési hely megnevezését kérem
a) a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével
b) kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel.
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)
1. Születési családi neve: ................................. utóneve: ........................................................
Születési helye: ................................ (ország) ....................................... (város, község)
ideje: ...................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................
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Apja neve: ............................................................................................................
Állampolgársága: ......................................................................................................
2. Születési családi neve: .................................... utóneve: ....................................................
Születési helye: ................................. (ország) ....................................... (város, község)
ideje: ................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................
Apja neve: ...........................................................................................
Állampolgársága: .........................................................
3. Születési családi neve: ..................................... utóneve: .....................................................
Születési helye: ....................................... (ország) ...................................... (város, község)
ideje: .....................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................
Apja neve: ........................................................................................................
Állampolgársága: ..................................................................
4. Születési családi neve: ................................. utóneve: .........................................................
Születési helye: ..................................... (ország) ........................................ (város, község)
ideje: ......................................................................................
Anyja neve: .....................................................................
Apja neve: ...............................................................................
Állampolgársága: ................................................................
Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)
- nagykorú kérelmező(k) saját kézzel írt nem szakmai önéletrajza és 1-1 db arcfényképe,
- születési anyakönyvi kivonat(ok),
- házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi
kivonata,
- a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz ..................
- a kérelmező, illetve felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat(ok)
.................................................................................................................................................
Egyéb iratok: ......................................................................................
NYILATKOZATOK
1. Kijelentem/kijelentjük, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem
büntetőeljárás, továbbá az elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem
marasztalt el.
2. Kijelentem/kijelentjük, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.
3. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat ...................... országban ......................
településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk letenni.
Névmódosítási kérelmet mellékelek: igen - nem
Kelt: ...................................................
………………………….
kérelmező aláírása

……………………………
házastárs aláírása
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……………………………..
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

……………………………………
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.
A kérelmet előttem írták alá.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
............................ típusú és ................................... számú
............................ típusú és ................................... számú
............................ típusú és ................................... számú
............................ típusú és ................................... számú okirattal igazolták.
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező(k) a magyar nyelvet érti(k) és
beszéli(k).
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

