
Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele, illetve 
magyarországi tartózkodási hely bejelentése 

Ügyleírás: Külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele 
(Magyarországon csak tartózkodási helyet létesíthetnek). A 
nyilvántartásba vétel iránti kérelem az illetékes járási hivatalnál 
nyújtható be. A járási hivatal a benyújtott kérelmet továbbítja a 
nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező 
központi szervhez. A nyilvántartásba vételt követően 
magyarországi tartózkodási hely létesíthető. A magyar állampolgár 
külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba 
vételére irányuló kérelmét elektronikus úton is bejelentheti. 
 

Illetékesség: Bejelentendő tartózkodási hely szerinti járási hivatal. 
 

Szükséges okiratok: - érvényes magyar útlevél, vagy 1 évnél nem régebbi állampolgársági 
bizonyítvány, 

- érvényes személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító 
igazolvány), 

- honosítási okirat, 
- tartózkodási hely bejelentése esetén lakcímbejelentő lap (tulajdonos 

és a bejelentő aláírásával ellátva), több tulajdonos esetén egy 
tulajdonos aláírja a bejelentő lapot a tulajdonos társaktól pedig írásos 
hozzájáruló nyilatkozat szükséges, 

- születési és házassági anyakönyvi kivonat (külföldön történt 
születésről, illetve házasságkötésről a hazai anyakönyvezés során 
kiállított anyakönyvi kivonatot kell bemutatni), 

- a személyi adat- és lakcímnyilvántartás rendszerében nem - vagy 
passzív állományban - szereplő külföldön élő magyar állampolgár 
nyilvántartásba vétele (tartózkodási hely létesítése és 
lakcímigazolvánnyal történő ellátása) esetén az eljárási illeték 
megfizetését tanúsító igazolás. 

 

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak a kérelem benyújtása 
helye szerinti járási hivatalának okmányirodai osztálya, illetve 
kormányablak osztálya. 
 

Ügyintézés határideje és 
díja/illetéke: 

A nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatása 30 nap, amennyiben ezt 
követően tartózkodási helyet is be kíván jelenteni, további 21 nap.  
 
- 3.000 Ft illeték csekken történő megfizetése. 
 
A csekket az ügyintéző adja. 
 

Az alkalmazott 
jogszabályok: 

1. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
2. 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról, 
3. 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról, 
4. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól, 
5. 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról, 

6. 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének 
és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól, 

7. 66/2015 (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról, 

8. 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról. 
 


